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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  02- 2018- PARCERIA 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS 
NO ÂMBITO DE ROSÁRIO DO SUL 
EXECUÇÃO: 2019 
 

A Prefeitura do Municípal de Rosário do Sul, através da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Habitação e Assistência Social – SMTHAS, em conformidade com a Lei Federal n.° 

13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal n° 13.204, de 14 de dezembro de 

2015, Decreto Municipal Nº. 32 de 19 de maio de 2017 torna público o presente EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO, com o objetivo de firmar parceria com organizações da sociedade 

civil, através de TERMO DE COLABORAÇÃO, para consecução de finalidades de interesse 

público e realizar ações previstas na Política de Assistência Social, no âmbito da Proteção 

Social Especial, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – 

Resolução 109/2009- CNAS, especialmente a prestação de Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos como medida 

protetiva (Art. 101, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,) provenientes de 

encaminhamentos do Conselho Tutelar e órgãos da Justiça da Infância e Juventude. 

 

1. REGRAS GERAIS 

 

O presente PROCESSO SELETIVO rege-se por toda a legislação aplicável à 

espécie, especialmente pelas normas da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, 

demais disposições legais aplicáveis, bem como as constantes deste Edital, que as instituições 

participantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 

As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, serão acatadas por todas as instituições participantes e serão divulgadas pela 

mesma forma, que se deu publicidade ao presente Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 

propostas. 

O Processo Seletivo a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulado, sem que caiba às instituições participantes qualquer direito à reclamação ou 

indenização por estes motivos, de acordo com a legislação vigente. 

O presente Edital e seus Anexos serão disponibilizados na imprensa local, no site 

http://www.prefeituraderosario.com.br e no átrio da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul. 

http://www.prefeituraderosario.com.br/
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2. OBJETO 

Selecionar Organizações da Sociedade Civil para prestar o Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos de idade em Medida 

de Proteção, em parceria com a Prefeitura do Município de Rosário do Sul, através da 

Secretaria Municipal do Trabalho Habitação e Assistência Social/SMTHAS. 

3. DO SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO 

Serviço de Acolhimento Institucional destinado ao atendimento de grupos de até 20 

crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio 

de medida protetiva. 

4. DESCRIÇÃO 

• Oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, inclusive os portadores de necessidades especiais, usuários de substâncias 

psicoativas por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em situação de risco 

pessoal, social e de abandono, ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se, 

temporariamente, impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 

viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem, ou na sua impossibilidade, 

encaminhamento para família substituta. 

• As unidades devem estar inseridas na comunidade e ter aspecto semelhante ao 

de uma residência, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e 

socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos. 

• O atendimento prestado deve ser personalizado, em pequenos grupos e 

favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos 

disponíveis na comunidade local, priorizando a manutenção do grupo de crianças e 

adolescentes com vínculos de parentesco na mesma unidade, independentemente da faixa 

etária dos membros. 

• Poderá, excepcionalmente, ser flexibilizado o limite de acolhidos na instituição 

conveniada – em até 20% (vinte por cento), dadas as peculiaridades do atendimento, desde 

que a equipe e infraestrutura destinada a este atendimento seja adequada e suficiente, 

mediante avaliação dos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

• Esse serviço estará vinculado diretamente a Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social, Proteção Social de Alta Complexidade que deverá operar a 

referência e contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da Proteção Social 

Básica e Especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos 

Tutelares, Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de 

estruturar uma rede efetiva de proteção social. 
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5. EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO 

A execução dos serviços prestados através de Organizações da Sociedade Civil 

estará sob a coordenação e fiscalização da equipe técnica vinculada a Proteção Social 

Especial que será responsável pelo acompanhamento da prestação de serviço, sem prejuízo 

das funções da Comissão de Monitoramento e Fiscalização, devendo ter assegurado em 

suas atribuições: 

a) realizar reuniões mensais de coordenação técnica de monitoramento e 

avaliação com as executoras do serviço; 

b) acessar os relatórios de atividades elaborados na execução dos serviços, 

prontuários e Plano Individual de Atendimento – PIA dos casos atendidos; 

c) gerenciar das vagas disponibilizadas pelas executoras; 

e) propor de adequações e reordenamento de ações, quando necessário, 

visando a regular e eficiente prestação do serviço às crianças e adolescentes; 

f) monitorar das ações referentes ao Plano Municipal de Reordenamento dos 

Acolhimentos Institucionais para crianças e adolescente; 

g) articular com o Sistema de Garantia de Direitos – SGD; 

h) propor de discussão de casos em conjunto com a executora, principalmente 

aqueles mais complexos. 

6. BASE LEGAL E TEÓRICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para elaboração do Plano de Trabalho as organizações de sociedade civil deverão 

observar as seguintes bases legais e referenciais técnicos: 

a) Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988; 

b) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal n° 8.069, de 13 

de julhode 1990); 

c) Lei Federal n° 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e 

alterações vigentes; 

d) Lei n°13.146 de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

(Estatuto da pessoa com Deficiência); Título III – Da Acessibilidade; Capítulo I. 

d) Norma Operacional Básica – NOB-RH/SUAS (Resolução do CNAS nº 269, 

de 13 de dezembro de 2006) e alterações vigentes; 

e) Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, Anotada e 

Comentada, NOB- RH/SUAS. Brasília: 2011. 

f) Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/SUAS), 2004. 

g) Normativa do CMAS n.º 037/2011, de acordo com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT. 

h) Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

4 

 

Adolescentes (Brasília, 2009); 

i) Plano Municipal de Reordenamento dos Acolhimentos Institucionais 

para crianças e adolescentes – 2014/2017 (Resolução CMAS n° 11/2014); 

j) Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e 

Adolescentes à  Convivência Familiar e Comunitária (CONANDA, 2006); 

l) Política Nacional de Assistência Social PNAS 2004. 

m) Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução Nº 

109, de 11 de novembro de 2009). 

7. NÚMERO DE METAS PARA O ANO DE 2018 

Número de metas: 20 (vinte). 

Entende-se por meta a criança e adolescente que serão atendidos pelo serviço. 

Número de metas por unidade de atendimento (referência para equipe mínima):12 

Número de metas por unidade de atendimento (referência para equipe mínima): 12 

8. DO VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 

A Administração disponibilizará, para a execução do objeto da parceria 

recursos financeiros no montante de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil 

reais), divididos em doze parcelas iguais e sucessivas durante o ano de 2019. 

9. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO 

Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, inclusive crianças com necessidades especiais, sob medida de proteção (art. 98 do 

ECA) e em situação de risco pessoal e social, cujas familiares ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Ademais, 

grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco-irmãos, primos, etc., devem 

ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno à 

família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta. 

10. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Município de Rosário do Sul, devendo ser definido no plano de trabalho de 

atendimento da prestação do serviço no município. 

11. LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

a) poderá ser em imóvel locado e/ou propriedade da organização; 

b) não se confunde local de prestação do serviço com a sede da organização da 

sociedade civil, que poderá ter o mesmo endereço; 

c) a mesma organização da sociedade civil pode ter um ou mais locais de 

prestação de serviços, desde que apresente em cada um deles os documentos exigidos. 

12. USUÁRIOS 

Usuários: Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos, sob medida protetiva de abrigo. 
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13. FORMA DE ACESSO 

a) Por determinação do Poder Judiciário e/ou; 

b) Por requisição do Conselho Tutelar do Município de Rosário do Sul, conforme 

indicação de vaga do Departamento competente da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social, sendo que a autoridade responsável deverá ser comunicada, 

conforme previsto no art. 93 da Lei Federal n° 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

14. OBJETIVO GERAL 

Acolher e garantir proteção integral à criança e adolescente em situação de risco 

pessoal, social e de abandono em conformidade com a legislação vigente. 

14.1. Objetivos específicos 

a. Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que 

demandaram esta modalidade de atendimento. 

b. Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação 

judicial em contrário. 

c. Possibilitar a convivência comunitária. 

d. Adequar à unidade de atendimento na sua infraestrutura, recursos humanos e 

equipamentos conforme o Plano Municipal de Reordenamento dos Acolhimentos Institucionais 

em consonância com a Legislação vigente. 

e. Incluir no atendimento, crianças e adolescentes com deficiência de forma 

integrada às demais crianças e adolescentes, observando as normas de acessibilidade e 

capacitando seu corpo de funcionários para o atendimento adequado às suas demandas 

específicas. 

f. Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA visando a superação das 

situações que ensejaram a mediada de proteção. 

g. Promover interlocução e acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento 

integral da criança, adolescente e de suas famílias. 

h. Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia. 

i. Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, a programações 

culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, 

vivências, desejos e possibilidades da criança e adolescente. 

j. Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a 

impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de 

origem/extensa. 

k. Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e 
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oautocuidado. 

l. Manter articulação com o Programa Apadrinhamento Afetivo no intuito de 

promover a Convivência Familiar e Comunitária das crianças e adolescentesacolhidos. 

15. FUNCIONAMENTO 

Contínuo e ininterrupto, 24 horas diárias, 07 (sete) dias por semana. 

15.1. Exigências mínimas pelo contratado 

a) Ambiente Físico 

• De acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução CNAS n.º 

01/2013, Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução Normativa do CMAS 

n.º 037/2011, e, ainda, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

deverá ter características semelhantes ao de uma residência, contendo: sala de estar, sala de 

jantar; cozinha, lavanderia, banheiros, dormitórios, despensa e área externa. Não devem ser 

instaladas placas indicativas da natureza institucional do equipamento, também devendo ser 

evitadas nomenclaturas que remetam a aspectos negativos, estigmatizando e 

despotencializando osusuários; 

• Alvará de Funcionamento e Alvará de Bombeiros próprios em cada endereço. 

b) Recursos Materiais, Socioeducativos e Alimentação 

Deverá ser disponibilizado materiais permanentes e de consumo necessários ao 

desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, telefone, material de limpeza 

e higiene, vestuário, brinquedos, entre outros, materiais pedagógicos, culturais e esportivos. 

Deverá ser fornecida toda a alimentação básica e necessária ao desenvolvimento 

das crianças e adolescentes acolhidos. 

c) Recursos Humanos 

Os recursos humanos das organizações de sociedade civil que prestarão o serviço 

deverão atender o que dispõe a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social NOB-RH/SUAS, tendo como composição mínima, o que se 

demonstra no quadro abaixo: 

 

Profissional Nº. Escolaridade/Carga Horária PARÂMETRO 

Coordenador (a) 01 Nível Superior/40h População da Unidade 

Assistente 01 Nível Superior/20h População da Unidade 
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Social    

Psicóloga (o) 01 Nível Superior/15h População da Unidade 

Cuidadores 04 Ensino Médio População da Unidade 

Cozinheira 01 Ensino Fundamental População da Unidade 

Serviços Gerais 
01 Ensino Fundamental População da Unidade 

 

16. DO PLANEJAMENTO 

a) As organizações da sociedade civil deverão definir até 04 (quatro) horas 

semanais para atividades de reunião e planejamento, devidamente registradas e justificadas 

no Plano de Trabalho. 

b) As atividades de reunião e planejamento: integram o Plano de Trabalho, desde 

que comprovadamente voltadas ao aperfeiçoamento do serviço como um todo; deverão ser 

comprovadas na prestação de contas mensal e final, juntamente com o Relatório de Execução 

do objeto; não serão consideradas atividades de reunião e planejamento, as atividades de 

integração, assim compreendidas as festividades e passeios da equipe. 

17. DOS REGISTROS DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 

A parceria deverá ser devidamente comprovada, mensal e anualmente (de forma 

física – documentos originais - e digital), para fins de prestação de contas e estar de acordo 

com a legislação vigente. 

Os registros que comprovam a execução do objeto da parceria devem: 

a) constar em atas, relatórios, fotos, vídeos, listas de presença com datas e todo 

aquele que de forma documental, objetivar a comprovação da execução do objeto e; 

b) estar no Plano de Atendimento Individual de cada usuário e/ou prontuário, 

estando este disponível em arquivo próprio na organização da sociedade civil. 

18. METODOLOGIA: TRABALHO ESSENCIAL AO SERVIÇO 

Todas as Organizações da Sociedade Civil que oferecem Acolhimento Institucional 

devem adotar metodologias e processos de trabalho com as famílias e com os demais órgãos 

garantindo a integralidade no atendimento prestado através de: 

a) Elaboração do Plano Individual de Atendimento - PIA em parceria com o 

Conselho Tutelar, e, sempre que possível com a equipe de supervisão ligada ao Órgão Gestor 

(Assistência Social) e profissionais da Justiça da Infância e Juventude; 

b) Construção do Projeto Político-Pedagógico que deve orientar a proposta de 
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funcionamento do serviço observando as Orientações Técnicas; 

c) Realização de acolhida, recepção e escuta; 

d) Elaboração de relatórios e registros das informações nosprontuários; 

e) Atendimento e/ou acompanhamento sistemático das famílias, priorizando o 

sistema de garantia de direitos; 

f) Articulação com a rede de serviços socioassistenciais e ou setoriais; 

g) Acompanhamento após a reintegração familiar pelo menos por seis meses, 

objeto de intervenção conforme acordo entre os serviços de acolhimento, órgão gestor da 

Assistência Social e a Justiça da Infância e Juventude; 

h) Realização de ações buscando o fortalecimento da função protetiva dafamília. 

i) Articulação conforme o perfil para encaminhamento aos Serviços da Proteção 

Social Básica e Especial, bem como Programas de transferência de renda, Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e acesso à documentação pessoal; 

j) Atuação interdisciplinar no Serviço e a educação 

permanente da equipe multiprofissional; 

k) Registros de informações para acompanhamento, monitoramento e avaliação 

do Serviço. 

19. ARTICULAÇÃO EM REDE 

A articulação é um processo fundamental para organizar as diferentes ações 

voltadas para um público comum, a partir da definição das responsabilidades e conhecimento 

das finalidades de cada uma, coordenando as ações distintas e fortalecendo ascomuns. 

Deverá ser priorizada a articulação e construção de fluxos entre os acolhimentos 

com os serviços afins que compõem a rede socioassistencial, órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos e demais políticas setoriais, entre eles: 

a. Poder Judiciário - Vara da Infância e Juventude – JIJ. 

b. Ministério Público - Promotoria da Infância e Juventude – PIJ. 

c. Conselhos Tutelares. 

d. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e 

Adolescente(COMDICA). 

e. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). 

f. Serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial (CRAS, CREAS, Serviços e projetos das Organizações da Sociedade Civil), entre 

outros projetos e serviços; 

g. Serviços das Políticas Públicas Setoriais. 

h. Programas e Projetos de preparação para o mundo do trabalho e 
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inclusãoprodutiva. 

 

19.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DEVERÁ: 

a) Definir os objetivos com a atuação/participação em rede no seu Plano de 

Trabalho. 

b) Comprovar, na prestação de contas mensal encontros ordinários com a rede 

socioassistencial, através de cópia do registro dos encontros (atas), com listas de presença, 

constando a assinatura de representante da OSC, com vínculo de trabalho, devidamente 

identificada. 

20. AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS 

a) Segurança de acolhida: 

• ser acolhido em condições de dignidade; 

• ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

• ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, 

acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; 

• ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a 

necessidades especificas; 

• ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da 

privacidade do usuário e guarda de pertences pessoais. 

b) Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social: 

• ter acesso a serviços, benefícios, programas socioassistenciais e demais 

serviços públicos; 

• ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social. 

c) Segurança de Desenvolvimento da Autonomia: 

• ter endereço institucional para utilização como referencia; 

• ter vivencias pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas 

em princípios éticos de justiça e cidadania; 

• ter acesso atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

• ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de 

autogestão, autossustentação e independência; 

• ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão; 

• ter acesso a espaços próprios e personalizados; 

• ter acesso a documentação civil; 

• obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los; 

• ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
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• desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e 

alcançar a autonomia; 

• ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de 

suasdificuldades; 

• ter preparado para o desligamento do serviço; 

• avaliar o serviço. 

21. INDICADORES (QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS) DE AVALIAÇÃO 

 

Para fins de monitoramento e avaliação do objeto da parceria, pela Administração 

Pública, serão considerados os indicadores quantitativos e qualitativos, abaixo listados, como 

também, os demais elementos e documentos comprobatórios, que comporão a prestação de 

contas, no âmbito da execução do serviço. 

 Indicadores   

Objetivo Qualitativo Quantitativo Meios de 

Verificação 

Periodici 

dade 

Reduzir a 

ocorrência de risco, 

seu agravamento 

ou sua reincidência, 

que demandaram 

esta modalidade de 

abrigamento 

Prevenção do 

agravamento de 

situações de  

negligência, violência e 

ruptura de vínculos. 

 

 

 

- Visitas de 

supervisão; 

- Relatório mensal 

de 

acompanhamento; 

- Projeto

 político 

Trimestral 

Buscar 

restabelecer 

vínculos familiares

 e 

comunitários, salvo 

determinação 

judicial em 

contrário. 

Integração entre a 

comunidade e as 

famílias com os 

acolhidos. 

- Número de 

crianças e 

adolescentes em 

contato com 

familiares; 

- Número de 

atividades internas 

e/ou externas de 

integração envolvendo 

acolhidos e familiares. 

Diário de campo; 

Ficha de 

atendimento; 

PIA 

Trimestral 
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Adequar à 

unidade de 

atendimento na sua 

infraestrutura, 

recursos humanos 

e equipamentos 

conforme o Plano 

Municipal de 

Reordenamento 

dos Acolhimentos 

Institucionais em 

consonância com a 

Legislação vigente. 

Atendimento 

qualificado para as 

crianças e 

adolescentes em 

medida de 

proteção. 

Número de PIA 

elaborado com a 

participação dos 

atores envolvidos; 

- Número

 de reuniões de 

equipe e com a rede 

de serviços; 

- Número

 de 

dormitórios/camas e 

adequação do espaço 

físico; 

- Número 

 de educadores,

 equipe técnica 

e de apoio; 

- Processos de 

trabalho realizados 

pela equipe do 

acolhimento. 

- Visitas de 

supervisão; 

- Diário de 

campo; 

- Lista da 

relação mensal; do 

número de 

acolhidos. 

Trimestral 

Incluir no 

atendimento, 

crianças e 

adolescentes com 

deficiência de 

forma integrada 

aos demais 

acolhidos 

observando as 

normas de 

Inclusão de 

crianças e 

adolescentes 

PCD‟s. 

- Número

 de 

crianças e 

adolescentes PCD‟s 

no acolhimento. 

- Visitas de 

supervisão; 

- Lista da 

relação mensal do 

número de 

acolhidos. 

Trimestral 
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acessibilidade e 

capacitando seu 

corpo de

 funcionários 

para o atendimento. 

    

Construir o Plano 

Individual de 

Atendimento – PIA 

Elaboração 

planejada e 

pactuada da 

intervenção 

 para 

superação das 

situações de risco e 

violação  de 

direitos. 

- Número de PIA 

elaborado ou em 

construção entre os 

técnicos e demais 

integrantes da rede. 

- Visitas de 

supervisão; 

- relatório 

mensal de 

acompanhamento. 

 

Promover interlocução 

e acesso à 

rede socioassistencial, 

aos demais órgãos do 

Sistema de Garantia 

de Direitos e às 

demais 

políticas 

públicas. 

Proteção integral 

das crianças

 e 

adolescentes. 

- Número

 da participação 

da equipe em reuniões 

de rede; 

- número

 de reuniões 

para discussão de 

casos. 

- Visitas de 

supervisão; 

- Relatório 

mensal de 

acompanhamento; 

- Reunião 

mensal. 

Trimestral 

Favorecer o 

surgimento e 

desenvolvimento de 

aptidões, capacidades 

e oportunidades. 

Crianças e 

adolescentes 

com autonomia de 

escolhas. 

- Número

 de oficinas 

realizadas; 

- Realização de 

atividades lúdicas e 

dinâmicas envolvendo 

os acolhidos; 

- Realização de 

parcerias com 

instituições da rede 

para 

o desenvolvimento 

de atividades de 

- Visitas de 

supervisão; 

- Relatório 

mensal de 

acompanhamento; 

-Projeto político 

pedagógico. 

Trimestral 
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convivência. 

Promover o acesso ao 

ensino 

regular e 

profissionalizante, a 

programações 

culturais, de lazer, de 

esporte e ocupacional 

interno e externo. 

Redução das 

violações dos 

direitos, seus 

agravamentos

 o

u reincidência. 

- Número

 de crianças e 

adolescentes sem 

matrícula escolar; 

- Número 

 de crianças 

e adolescentes 

matriculados em 

serviços de 

convivência

 

e cursos 

profissionalizantes; 

- Número

 de crianças 

e adolescentes 

inseridos em 

- Diário de 

campo; 

- Visitas de 

supervisão; 

- Relatório 

mensal de 

acompanhamento; 

- Reunião 

mensal. 

Trimestral 

  atividades 

de cultura e lazer. 
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Contribuir para a 

colocação em família 

substituta, sempre 

que houver a 

impossibilidadedo 

reestabelecimento 

e/ou a preservação de 

vínculos com a família 

de origem/extensa. 

Manutenção dos 

vínculos familiares e 

comunitários. 

-Número de crianças e 

adolescentes em 

contato com a família 

extensa; 

- Atividades/ 

encaminhamentos 

contribuindo para o 

convivência familiar. 

- Diário de campo; 

- Visitas de 

supervisão; 

- Relatório mensal 

de 

acompanhamento; 

- Reunião mensal. 

Trimestral 

Desenvolver com os 

adolescentes 

condições para a 

independênciae o 

autocuidado. 

 Crianças e 

adolescentes com 

autonomia. 

N° de oficinas e 

atividades direcionas; 

N° de parcerias 

estabelecidas. 

Projeto Político 

Pedagógico. 

Trimestral 

Manter articulação 

com o Programa 

Apadrinhamento 

Afetivo no intuito de 

Promover a 

Convivência Familiar e 

Comunitária das 

crianças e 

adolescentes 

acolhidos. 

Convívio social das 

crianças e 

adolescentes. 

- Número de 

crianças e 

adolescentes 

participam ativamente 

do Programa o 

Apadrinhamento 

Afetivo; 

- Participação da

 eq

uipe técnica nas 

reuniões do 

Apadrinhamento 

Afetivo; 

- Divulgação do 

Programapelo 

acolhimento. 

- Diário de 

campo; 

- Visitas de 

supervisão; 

- Relatório 

mensal de 

acompanhamento; 

- Reunião 

mensal. 

Trimestral 

 

22. IMPACTO SOCIAL ESPERADO – CONTRIBUIR PARA: 

a. Redução das violações dos direitos, seus agravamentos ou reincidência. 

b. Redução do número de crianças e adolescentes em situações de rua e 

abandono. 

c. Proteção integral a crianças e adolescentes. 
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d. Rompimento do ciclo de violência. 

e. Indivíduos e famílias incluídas em serviços socioassistenciais e com acessos a 

oportunidades. 

f. Diminuição e prevenção das situações de negligência, violência e ruptura de 

vínculos. 

g. Redução da institucionalização, através de convivência social. 

h. O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 

23.LOCAL, APRESENTAÇÃO, FORMA E CONTEÚDO DA PROPOSTA LOCAL E 

APRESENTAÇÃO 

As propostas deverão ser apresentadas junto ao Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Rosário do Sul, atendendo as seguintes exigências: 

 

23.1. QUANTO À FORMA 

a) deverão ser entregues em 01 (uma) via física e 01 (uma) digitalizada, através de 

mídias como pendrive, cd ou outras; 

b) a via física deverá vir impressa em folha timbrada da OSC (ou com logo 

própria), com todas as páginas numeradas, carimbadas e rubricadas pelo representante legal 

da mesma, definido em seu Estatuto; 

c) a via digitalizada deverá constar assinatura dos representantes legais da OSC. 

 

22.2. QUANTO AO CONTEÚDO 

O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) estar conforme orientações do presente edital; 

b) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 

nexo entre esta realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

c) descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 

executados; 

d) previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 

atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 

 

e) forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 

a eles atreladas; 

f) definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 

das metas; 
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g) a forma que utilizará para acesso dos usuários e de controle da  demanda pelas 

ofertas do serviço; 

h) a metodologia a ser desenvolvida especialmente na acolhida e no trabalho 

social, de modo a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas; 

i) a previsão de período para reuniões e planejamento, devidamente explicitado e 

justificado; 

j) a forma de monitoramento e avaliação dos resultados e metas estabelecidas 

para o desenvolvimento do serviço; 

k) o detalhamento dos Recursos Humanos na gestão do serviço; 

l) a formação de cada profissional do quadro de recursos humanos, devidamente 

identificado, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências; 

m) a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço 

para a garantia dos resultados e metas estipuladas; 

n) detalhamento da aplicação dos Recursos Financeiros na gestão do serviço: 

o) a distribuição dos recursos financeiros para a operacionalização e gestão do 

serviço, devidamente identificados, especificado em tabela de custeio; 

p) a contrapartida da organização de sociedade civil sem fins econômicos na 

gestão do serviço, se houver. 

 

22.3. APRESENTAÇÃO 

22.3.1. Documentos específicos preliminares 

Na apresentação do Plano de Trabalho, PRELIMINARMENTE, deverá ser 

apresentado os seguintes documentos: 

a) comprovante de inscrição válida da organização de sociedade civil no Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente – COMDICA; 

b) resolução do Conselho Municipal de Assistência Social e COMDICA, que conste 

a APROVAÇÃO do Plano de Ação da organização da sociedade como adequado as políticas 

da Assistência Social e da Criança e Adolescente; 

c) ata da eleição da diretoria da entidade; 

d) CNPJ da entidade; 

e) estatuto atualizado da organização de sociedadecivil. 

 

23. QUANTO AOS PRAZOS 

O presente edital seguirá o cronograma de datas, abaixo especificado: 
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Publicação do chamamento público – Edital 

 

14/12/2018 

Apresentação da Proposta (Plano de Trabalho + documentos) por 

parte das OSC´s, na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação 

e Assistência Social – 30 dias. 

 

De 17/12/2018 a 17/01/2019 

Fase I – Análise dos Planos de Trabalho pela Comissão de 

Seleção, com observação dos documentos preliminares 

constantes no item 4.3.1 

 

De 19/01/2019 a 21/01/2019 

Notificação pela Comissão de Seleção para adequações das 

OSC´s quanto aos Planos de Trabalho 

 

22/01/2019 

Prazo para adequações nos Planos de Trabalho, em havendo 

necessidade – 2 dias úteis, a partir da data de notificação 

 

23/01/2019 e 24/01/2019 

 

Análise por parte da Comissão das adequações feitas pelas 

OSC´s 

 

25/01/2019 

Fase II – Análise dos documentos – regularidade documental  

26/01/2018 

Fase III – Julgamento – Publicação das OSC’s selecionadas, 

com pontuação – item 4.2.3 da Instrução Normativa 001/2016. 

 

26/01/2019 

Fase IV – Fase recursal – 1 dia (útil), perante a Comissão de 

Seleção 

 

27/01/2019 

 

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 

 

28/01/2018 

 

Fase V – Homologação  

 

28/01/2019 

 

Lista definitiva das OSC selecionada e aptas a firmar parceria 

 

29/01/2019 

 

24. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

À Comissão de Seleção, designada pelo Decreto Municipal nº 32/2017, caberá: 

a) analisar os planos de trabalho e sua viabilidade, bem como os documentos de 

cada Organização da Sociedade Civil - OSC que se habilite à parceria municipal, conforme 

proposta deste edital; 
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b) classificar as propostas recebidas no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura, por 

secretarias específicas e assuntos afins; 

c) receber e decidir acerca de recursos, emitindo pareceres, notificações e 

relatórios, se for o caso; 

d) aprovar ou reprovar a possibilidade de parceria da OSC proponente. 

 

25. CRITÉRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

A Comissão de Seleção emitirá parecer analisando as propostas apresentadas, 

manifestando e justificando a escolha para a execução do serviço, da seguinte forma: 

a) avaliação e mensuração das propostas, atribuindo uma pontuação a cada Plano 

de Trabalho, tendo como ponto de partida 100 pontos, descontando-se a partir daí, pontuação 

de cada quesito avaliado, em conformidade com cada Edital; 

b) será atribuído a cada item de avaliação, o máximo de 10 pontos; 

c) a organização da sociedade civil deverá atingir, no mínimo, 50% da pontuação 

em cada um dos critérios de avaliação – de “a” a “g”, abaixo descritos, para que seja dado 

prosseguimento na avaliação da proposta. 

d) A organização que não atingir pontuação mínima de 50%, será desclassificada 

do certame. 

e) Não haverá apenas uma organização da sociedade civil vencedora, mas as 

aptas a atenderem os serviços, objeto da parceria, sendo as metas distribuídas de acordo com 

a pontuação obtida e necessidade da municipalidade, à luz do que dispõe o art. 30, inciso VI 

da Lei Federal n° 13.019/2014. 

f) A distribuição das metas definidas no item 3.5 do presente Edital, dar-se-á entre 

as organizações da sociedade civil que obtiverem pontuação mínima de 50 pontos e de acordo 

com as necessidades apontadas pela municipalidade pela equipe técnica do órgão gestor da 

política de Assistência Social no município. 

26. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Para fins de mensuração e pontuação serão analisados os seguintes critérios, 

constantes no Plano de Trabalho: 

a) Congruência da proposta com o Estatuto da organização de sociedade 

civil. 

b) Proposta e metodologia adequadas aos parâmetros do Plano de 

Reordenamento dos Acolhimentos Institucionais para Crianças e Adolescentes; 

c) Estrutura física oferecida para o serviço. 

d) Equipamentos e materiais necessários para desenvolver o serviço. 

e) Proposta de gestão dos recursos humanos, conforme legislação vigente. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

19 

 

f) Proposta de aplicação dos recursos financeiros na gestão dosserviços. 

g) Proposta objetiva de monitoramento e avaliação de resultados do 

processo de execução do serviço. 

h) Proposta de ações relacionadas ao fornecimento de alimentação 

saudável. 

i) Proposta de atividade intergeracional, que objetive a relação das 

diferentes faixas etárias. 

j) Proposta de articulação com a rede socioassistencial, de forma a operar 

suas ações integradas em rede no atendimento dos usuários. 

 

27. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de eventual empate, os critérios adotados para desempate serão: 

a) em primeiro lugar a maior nota auferida pelo Plano de Trabalho 

apresentado, conforme explicitado no item 5 (avaliação) do presente Edital; 

b) caso persista o empate, será usado o critério de maior tempo de 

experiência na atividade; 

c) em persistindo o empate, far-se-á sorteio. 

 

28. QUANTO A PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ROSÁRIO 

DO SUL 

a) O TERMO DE COLABORAÇÃO a ser firmado com a(s) organização(ões) 

de sociedade civil escolhida(s), para o ano de 2019, terá vigência de até 12 (doze) meses, 

improrrogáveis e ininterruptos, salvo exceções legais. 

b) Os termos de COLABORAÇÃO, formas de repasse, vedações e demais 

regramentos da parceria para o ano de 2019, da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul e 

legislação correlata. 

 

29. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação orçamentária da parceria firmada com base no presente Edital será a 

seguinte: 

29.1. Do Recurso Livre 

082440030 Assistência Social Comunitária 0824400030.0.016000 Auxílio 

Financeiro a Casa de Passagem 3.3.50.43.00.00.00 Subvenções Sociais 

6388 Fonte 1 Recurso Livre 
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29.2. Do Recurso Vinculado 08241 Assistência ao Idoso 

082410025 Bloco da Alta Complexidade 

082410025.0.010000 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade 

29.3. PSEAC 

3.3.50.43.00.00.00 Subvenções Sociais 

382 Fonte 1016 PAC Criança/PAC CONV/Idoso 

 

30. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A celebração da parceria decorrente deste Edital poderá ser suspensa 

diante de eventuais irregularidades constatada na vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, 

devidamente comprovadas por Comissão própria e/ou em TERMO DE COLABORAÇÃO de 

exercício anteriormente celebrado pela organização de sociedade civil com o Poder Público 

Municipal, até que sejam sanadas as irregularidades. 

b) Na hipótese das irregularidades não serem sanadas, a parceria 

decorrente deste Edital será rescindida e outra organização de sociedade civil eventualmente 

eliminada na fase de desempate será convocada. 

c) Na ausência desta, aquela com pontuação imediatamente abaixo da que 

celebrou a parceria e teve a relação rescindida será convocada e, 

d) Por fim, na ausência desta, o Poder Público poderá proceder com novo 

chamamento público, se assim entender necessário. 

e) A minuta de TERMO DE COLABORAÇÃO, constante do Anexo I, faz 

parte integrante do presente Edital. 

Os casos omissos e imprevistos serão resolvidos pela Comissão de Monitoramento 

e Avaliação, instituída pelo meio legal pertinente em parceria com a Secretaria Gestora do 

TERMO DE COLABORAÇÃO, à luz do que dispõe a legislação correlata. 

 

Rosário do Sul 14 de Dezembro de 2018. 

 

Zilase Rossignollo Cunha 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL E 

........................................................... 

 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL, RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 88.138.292/0001-74, com sede administrativa na Rua Amaro 

Souto nº 2203, Centro, CEP 97.590-000, neste ato representado por sua Prefeita Zilase 

Rossignollo Cunha, residente e domiciliada nesta cidade, e, de outro lado a .............., 

com sede à Rua ............. nº. ......., centro, nesta 

cidade, inscrita no CNPJ sob nº. ............................, Entidade Beneficente, representada 

por sua Presidente, .................., inscrita no CPF nº. ................ e RG º. ....................que 

entre si celebram o presente TERMO DE COLABORAÇÃO. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente TERMO DE COLABORAÇÃO se fundamenta nas disposições no DECRETO 

MUNICIPAL Nº. 32 de 19 de maio de 2017 e na Lei Federal nº 13.019/2014. Esse 

TERMO DE COLABORAÇÃO se baseia ainda nas informações contidas no Processo 

Administrativo nº ...../2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente TERMO DE COLABORAÇÃO o estabelecimento de ações 

para garantir o atendimento de crianças e adolescentes desamparados que se encontrem 

em situação de risco e tenham necessidade premente de um abrigo provisório. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS COMPETÊNCIAS 

O controle e fiscalização deste TERMO DE COLABORAÇÃO será efetuado pela 

funcionária ...................................., designada como GESTORA através da Portaria nº

 /201...; bem como, para a Comissão  de  Seleção,  foram  nomeados  os  

seguintes  servidores:.........., através  da Portaria nº /201..., e para Comissão de 

Monitoramento e Avaliação foram nomeados os seguintes servidores: 

..............................................., através da Portaria nº /201..., instrumentos, aos 
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quais compete realizar todas as atividades previstas na Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O acompanhamento das atividades será realizado tendo 

como base o cronograma de execução e o desembolso dos recursos contidos no Plano 

de Trabalho. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficam reservados à Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social os direitos de assunção, a qualquer tempo, do objeto do 

presente TERMO DE COLABORAÇÃO, assim como da transferência de 

responsabilidade sobre aquele, no caso de paralisação das atividades ou da ocorrência 

de fato relevante que venha a prejudicar-lhes o andamento, de modo a evitar a 

descontinuidade do projeto. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 

Para a consecução dos objetivos deste TERMO DE COLABORAÇÃO, assumem as 

partes as seguintes obrigações: 

I – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: 

a) Providenciar a realização do empenho, dos recursos financeiros previstos 

para a execução do supramencionado projeto, no valor total de R$ ...............  xxx,xx, na  

forma estabelecida no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho e 

aprovado pela Administração Municipal; 

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

submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida 

pela organização da sociedade civil; 

c) Analisar o Relatório de Execução Físico-Financeira e a Prestação de 

Contas oriunda da execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO, observados os artigos 

64 e 67 da Lei Federal nº 13.019/2014, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 

apresentação dos documentos pertinentes; 

d) Acompanhar as atividades de execução da Entidade, avaliando os seus 

resultados e reflexos; 

e) Analisar as propostas de reformulações do Plano de Trabalho, desde que 

apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de justificativa e que não 

impliquem na alteração do objeto apoiado; 

f) Supervisionar e assessorar a Entidade, bem como exercer fiscalização na 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

23 

 

execução do projeto; 

g) Fornecer à organização da sociedade civil normas e instruções para 

prestação de contas dos recursos financeiros transferidos e aplicados na consecução do 

objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO; 

h) Em sendo adquiridos bens com os recursos dessa parceria, definir o 

destino destes remanescentes após o fim da execução do Termo de COLABORAÇÃO, 

celebrando termo de doação, caso solicitado pela ....................................., através de 

ofício, cuja autorização ficará a critério da Administração Municipal; e 

i) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso 

de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade. 

II– DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

a) Manter escrituração contábil regular; 

b) Abrir conta específica para que a Secretaria Municipal da Fazenda efetue o 

depósito dos recursos, unicamente para consecução do objeto deste TERMO DE 

COLABORAÇÃO e em conformidade com o Plano de Trabalho; 

c) Divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de 

suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as 

parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações 

requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014; 

d) Movimentar os recursos em conta bancária específica, de acordo com o 

que dispõe o Plano de Trabalho, vedada a movimentação de recursos de quaisquer 

outras fontes ou origens, na referida conta; 

e) Assumir a responsabilidade com despesas de taxas e serviços bancários, 

bem como as decorrentes de juros e multas, sendo vedado o uso dos recursos 

transferidos pela Secretaria Municipal da Fazenda para esse fim; 

f) Garantir os recursos humanos e materiais necessários para a execução 

do projeto, sendo vedada a utilização dos recursos recebidos da Secretaria Municipal da 

Fazenda, ou aqueles correspondentes à sua contrapartida, em finalidade diversa da 

estabelecida neste TERMO DE COLABORAÇÃO e Plano de Trabalho; 

g) Prestar contas da regular aplicação dos recursos recebidos, a cada três 

meses, sendo esta a prestação de parcial, e, no término da vigência desta parceria, a 

prestação de contas final se a duração da parceria exceder um ano, nos termo da Seção 

IV da Prestação de Contas contidas na Lei nº 13.019/2014; 

h) Será aceita a apresentação de despesas com data anterior ao Termo de 

COLABORAÇÃO, desde que comprovada sua relação exclusiva com o objeto desta 
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Parceria. 

i) Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste 

TERMO DE COLABORAÇÃO, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, 

comerciais, contribuições sindicais, dentre outros; 

j) Devolver o saldo dos recursos não utilizados, inclusive os rendimentos da 

aplicação financeira, à Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de 30 (trinta) dias da 

conclusão da vigência, extinção, denúncia ou rescisão do presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO; 

k) Garantir os meios e as condições necessárias para que os técnicos da 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e os auditores do Poder 

Executivo Estadual, bem como os auditores e os membros de Controle Interno tenham 

livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente ao instrumento 

pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria, prestando todas e quaisquer 

informações solicitadas; 

l) Apresentar relatório final explicitando as repercussões do projeto objeto 

deste TERMO DE COLABORAÇÃO; 

m) Vedar pagamento de gratificação ou remuneração por serviços de 

consultoria, assistência técnica ou serviços assemelhados, a servidor que pertença aos 

quadros de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, que esteja ativo; 

n) Restituir à Secretaria Municipal da Fazenda o valor transferido, atualizado 

monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 

legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos: 

I. Quando não for executado o objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

II. Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas, ou 

quando esta for reprovada, incidindo a devolução sobre os valores 

reprovados; 

III. Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida no TERMO DE COLABORAÇÃO ou fora de seu prazo de 

vigência, ressalvados os casos expressos; 

IV. Nos demais casos previstos na lei nº 13.019/2014. 

o) Prestar contas à Gestora designada pela Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social dos recursos referentes a todo orçamento do projeto 

aprovado, comprovando-o através de faturas, notas fiscais, dentre outros documentos 

aptos a comprovar os gastos ou despesas realizadas, inclusive, recolhimentos dos 
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encargos sociais incidentes, se houver, tudo igualmente ao previsto no plano de trabalho 

como despesa desta Parceria; 

p) Não realizar despesa a título de taxa de administração, de gerência ou 

similar, bem como com taxas bancárias, multas, impostos, juros ou atualização 

monetária, referentes a pagamentos ou  recolhimentos efetuados fora dos prazos de 

vigência deste instrumento; 

q) Não realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência deste 

TERMO DE COLABORAÇÃO, ressalvados os casso expressos neste Termo; 

r) Não realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

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

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

s) Realizar contrapartida em bens ou serviços, desde que economicamente 

mensuráveis; 

t) Garantir o livre acesso dos agentes da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social, do controle interno e do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul aos documentos e às informações relacionadas ao presente Termo de 

COLABORAÇÃO, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; 

u) Caso adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos 

provenientes da celebração da parceria, a OSC se obriga a gravar os bens com cláusula 

de inalienabilidade e a formalizar promessa de transferência da propriedade deles à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL na hipótese de sua extinção, 

ressalvadas as hipóteses expressas neste Termo. 

v) Não se enquadrar nas situações abaixo elencadas, durante toda a vigência 

deste TERMO DE COLABORAÇÃO: 

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

autorizada a funcionar no território nacional; 

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

celebrada; 

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

dirigente de órgão ou entidade da administração pública do Município de Rosário do Sul e 

do Estado do Rio Grande do Sul, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

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

segundo grau; 

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

cinco anos, exceto se: 
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a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

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

efeito suspensivo; 

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

durar a penalidade: 

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

administração; 

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

pública; 

c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei Federal nº 13.019/2014; 

 

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

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

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

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

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

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

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

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 

prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE COLABORAÇÃO entra em vigor a partir da sua assinatura e terá 

duração até 31 de dezembro de 2019. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante 

solicitação da OSC, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social em, no mínimo, 90 
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(noventa dias) antes do fim da vigência prevista nessa Cláusula. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A prorrogação de ofício da vigência do presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO deve ser feita pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e 

Assistência Social, quando der causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, 

limitada ao exato período do atraso verificado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para 

alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de 

trabalho original. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS E DA CONTA BANCÁRIA 

Para a execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, dá-se a seguinte 

classificação orçamentária: 

 

Programa Manutenção dos serviços de proteção social especial de alta 

complexidade 

Conta: 382 

Órgão: 08 

Projeto/Atividade: 0010000 

Despensa: 3.3.50.43.00.00.00 

Fonte: 1016 

 

Programa manutenção dos serviços de 

PSEMC/PFMC/PTMC/PAEFI/CREAS/MSE/APAE 

Conta: 383 

Órgão: 08 

Projeto/Atividade: 2114000 

Despensa: 3.3.50.43.00.00.00 

Fonte: 1072 

 

Auxilio financeiro da Casa de Passagem 

Conta: 6388 

Órgão: 08 

Projeto/Atividade: 0016000 
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Despensa: 3.3.50.43.00.00.00 

Fonte: 1 

Os recursos serão repassados da seguinte forma: 

Do recurso livre: 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

X X X X X X 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Do recurso vinculado: 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

X X X X X  

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A liberação dos recursos, advindos da Secretaria Municipal 

do Trabalho, Habitação e Assistência Social, ocorrerá através de transferência eletrônica. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cronograma correspondente aos recursos vinculados 

poderá sofrer alteração, sem prévia comunicação, vez que condicionados à 

efetivação do repasse do Governo Federal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os recursos financeiros liberados serão mantidos e 

movimentados na seguinte conta bancária, aberta pela ..........................: Conta-corrente 

nº .............., Agência nº ...................................................................................................... , 

do Banco..... 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As instituições selecionadas ficarão obrigadas a demonstrar à boa e regular aplicação 

dos valores recebidos, mediante detalhada prestação de contas e comprovação da 

execução do objeto, que deverá ser realizada de forma parcial, a cada três meses de 

repasse do recurso, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do final do exercício 

financeiro e a última prestação de contas, deverá acontecer a partir do fim da vigência do 

Termo de COLABORAÇÃO. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação de contas relativa à execução do Termo de 

COLABORAÇÃO dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
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trabalho, além dos seguintes relatórios: 

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

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

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II- relatório de execução financeira do Termo de COLABORAÇÃO com a descrição das 

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

na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 

trabalho; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência 

Social deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados 

internamente, quando houver: 

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da 

parceria; 

II- relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de 

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

os resultados alcançados durante a execução do Termo de COLABORAÇÃO. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A devolução de saldo remanescente de que trata a Cláusula 

Quinta, item III, alíneas „II‟ deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 

término da vigência ou a rescisão deste instrumento, mediante recolhimento aos cofres 

públicos, observada a proporcionalidade dos recursos financeiros transferidos. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O descumprimento no disposto nesta cláusula determinará a 

inadimplência e abertura da Tomada de Contas Especial, além das sanções previstas na 

lei nº 13.019/2014. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

Na hipótese de descumprimento, por parte da ........................................., de quaisquer 

das obrigações definidas neste instrumento ou em seus aditamentos e na ausência de 

justificativa, estará ela sujeita às sanções previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, em 

especial no art. 73. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO– O presente Termo de COLABORAÇÃO poderá ser: 
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I. denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente 

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram 

voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de 

antecedência para a publicidade dessa intenção; 

II. rescindido, independentemente de prévia notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

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

documento apresentado; 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a 

instauração de Tomada de Contas Especial. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

Todas as obrigações sociais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e tributárias oriundas da 

execução e aplicação deste Termo serão de total responsabilidade da

 ...................................................................................................................................... fica

ndo excluída qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da SMTHAS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Para que produza seus efeitos jurídicos, o extrato deste TERMO DE COLABORAÇÃO 

deverá ser levado à publicação, pela Assessoria de Imprensa, na FAMURS e no sítio 

oficial da Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Rosário do Sul, RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios oriundos do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, sendo obrigatória a prévia 

tentativa de solução administrativa do caso, com a participação das Comissões. 

E, por assim estarem plenamente de acordo com todos os termos do presente TERMO 

DE COLABORAÇÃO as partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos 

termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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Rosário do Sul, .... de ............... de 2019. 

 

.................................................. 

ZILASE ROSSIGNOLLO CUNHA 

Prefeita do Município 

 

........................................ 

Gestor (a) da Parceria 

 

............................................... 

Presidente da OSC 

 

.................................................. 

Secretária (o) Municipal do Trabalho, Habitação e de Assistência Social 
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ANEXO II – MODELO DE PLANO DE TRABALHO  

1 – PROPONENTE – OSC. 
 
1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:  

 

 
2- CNPJ:  

 

 
3- ENDEREÇO:  

 
 

 
4- CIDADE:  

 
5- U.F:  

 

 
6- CEP:  

 
7- DDD/TELEFONE:  

8- E-MAIL:  

9- SITE:  

 
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): 

 

 
11- CPF: 

12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

 
13- ENDEREÇO: 
 
 

 
 
14- CIDADE: 

 
15- U.F: 

 

 
16- CEP: 

 
17- DDD/TELEFONE: 

18- E-MAIL: 

19- SITE:  

 
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO. 

 
20 - TÍTULO DO PROJETO: 

 
21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Início: (Previsão em dia/mês/ano): 

 

Término: (Previsão em dia/mês/ano): 

 

 
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 
 

 
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: 

 
 

 

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

24- META 25- ETAPA 
OU FASE 

26- 
ESPECIFICAÇÃO/ 
LOCALIDADE 

27- INDICADOR FÍSICO 30- DURAÇÃO 

28- UNIDADE 29- QUANTIDADE 31- INÍCIO 32- TÉRMINO 
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Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 
(trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e 
para pagamentos pendentes de prestadores de serviço. 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO 

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO 34-UNID 35- 
QUANT 

36- VALOR 
UNITÁRIO 

37- VALOR 
PARCIAL 

38- 
CONCED
ENTE 

39- 
PROPON
ENTE 

     R$ 0,00  

      R$ 0,00 

SUBTOTAL R$ 0,00 

 

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R$ 0,00 

 
5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 
41- CONCEDENTE (REPASSE) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 

Exercício 
2016 

   R$ 0,00   

 

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Exercício 
2016  

 
 

    

 
42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 

Exercício 
2016 

   R$ 0,00   

 

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Exercício 
2016 

 
 
 

    

 
6 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

 
7 – DECLARAÇÃO 

 
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar à .....................................que: 
a) A associação preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com 

o Estado do Pará, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
b) A associação informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o 

acompanhamento e a avaliação do processo. 
c) A associação irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do 

objeto do convênio. 
d) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta ............................ aberta somente 

para fins de convênio. 
e) A associação possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da 

obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Fundação Cultural do Pará não presta 
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consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional. 
f) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores 

respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14) 

g) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade (NOME DA ENTIDADE) não tem Dívidas 
com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito 

h) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria. 
i) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014. 
j) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos 

apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e 
outros) e que os apresentará à FCP quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins 
de conferência. 

k) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo 
as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das 
vedações legais. 

 

 

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho. 
 

 

Cidade-UF, _____ de _____________ de 2019. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Representante OSC 

 
8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP) 

DEFERIDO (    )               INDEFERIDO (    ) 
 

Comissão de Seleção / Monitoramento: 
 
 
_____________________________________                  ____________________________________ 
Membro 1                                                                            Membro 2 
 
 

___________________________________ 
Membro 3 

 
CIDADE, ______ de __________________ de 2019 
 

 
 
___________________________________              ________________________________________ 
Diretor Responsável –                                                           Prefeita Municipal  
 

 

 


