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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA REPASSE DE RECURSOS 

(Atendida a Lei Federal 13.019/2014 e 
 
 
O MUNICÍPIO DE POMERODE
administrativa na Rua. XV de Novembro, 
ato representado por seu Prefeito 
Lei Federal 13.019/2014, torna público o Edital de Chamamento Público destinado à 
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos 
características de Clubes de Caça e Tiro
Pomerode, na forma de Termo de Colaboração
 
1. OBJETO E VALORES MÁX
 
1.1 Este Edital de Chamamento Público destina
de Caça e Tiro, para celebração de parceria na forma de 
transferências de recursos financeiros num total máxi
mil reais), no período de 01/11/2022 a 31/10/202
público que visam o desenvolvimento cultural e artístico, com a 
atividades culturais tradicionais germânicos
1.2 As OSC’s interessadas deverão habilitar
presente Edital de Chamamento e apresentação do Plano de Trabalho, na forma do Anexo I, 
detalhando as atividades e eventos onde serão aplicados 
dos limites fixados no presente edital.
1.3 Serão credenciadas as OSCs 
somatório dos quesitos conforme it
 
2. DOS REQUISITOS DA OSC
 
2.1 As OSC’s proponentes de Projeto, objeto deste 
projeto, se possuírem regularidade administrativa e forem
disponham, expressamente, sobre: (
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social
característica de Clube de Caça e Tiro
b) que, em caso de dissolução da OSC, o respectivo patrimônio líq
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014, e cujo objeto social 
seja, preferencialmente, o mesmo da OSC extinta;
c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e co
Brasileiras de Contabilidade. 
 
2.2 Respeitado o disposto no art. 33, V, da Lei Federal 13.019/2014, somente serão admitidos 
projetos de organização da sociedade civil possua:
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
PARA REPASSE DE RECURSOS Nº 01/2022/PMP

(Atendida a Lei Federal 13.019/2014 e Instrução Normativa TC 14/2014 TCE

POMERODE (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
V de Novembro, 525, inscrito no CNPJ sob o Nº 83.102.251/0001

 Municipal, Sr Ércio Kriek, observadas as normas estabelecidas na 
Lei Federal 13.019/2014, torna público o Edital de Chamamento Público destinado à 
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos – OSC’s, atuantes na área cultural 
características de Clubes de Caça e Tiro, para entabulação de parceria com o Município de 

Termo de Colaboração: 

OBJETO E VALORES MÁXIMOS DO PROJETO 

1.1 Este Edital de Chamamento Público destina-se à seleção de OSC’s com características de Clube 
para celebração de parceria na forma de Termo de colaboração

transferências de recursos financeiros num total máximo global de R$ 180,000
01/11/2022 a 31/10/2023, para a consecução de finalidades de interesse 

público que visam o desenvolvimento cultural e artístico, com a promoção, fomento, divulgação de 
is tradicionais germânicos. - Lei Federal nº 13.019/2014. 

1.2 As OSC’s interessadas deverão habilitar-se mediante a apresentação da documentação exigida no 
presente Edital de Chamamento e apresentação do Plano de Trabalho, na forma do Anexo I, 

s atividades e eventos onde serão aplicados os recursos financeiros pretendidos, dentro 
dos limites fixados no presente edital. 

 que apresentarem a pontuação mínima de 90 (noventa) pontos, 
conforme item 5 do presente Edital. 

DOS REQUISITOS DA OSC 

tes de Projeto, objeto deste Edital de Chamamento, estarão aptas a protocolar 
projeto, se possuírem regularidade administrativa e forem ser regidas por estatutos cujas normas 

expressamente, sobre: (art. 33 da Lei Federal 13.019/2014): 
objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social

característica de Clube de Caça e Tiro; 
que, em caso de dissolução da OSC, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014, e cujo objeto social 
seja, preferencialmente, o mesmo da OSC extinta; 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e co

2.2 Respeitado o disposto no art. 33, V, da Lei Federal 13.019/2014, somente serão admitidos 
organização da sociedade civil possua: 

P 
Instrução Normativa TC 14/2014 TCE-SC) 

(SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
83.102.251/0001-04, neste 
as normas estabelecidas na 

Lei Federal 13.019/2014, torna público o Edital de Chamamento Público destinado à seleção de 
, atuantes na área cultural e com 

, para entabulação de parceria com o Município de 

com características de Clube 
Termo de colaboração, envolvendo 

180,000,00 (Cento e oitenta 
para a consecução de finalidades de interesse 

promoção, fomento, divulgação de 

se mediante a apresentação da documentação exigida no 
presente Edital de Chamamento e apresentação do Plano de Trabalho, na forma do Anexo I, 

os recursos financeiros pretendidos, dentro 

mínima de 90 (noventa) pontos, no 

estarão aptas a protocolar 
ser regidas por estatutos cujas normas 

objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, com 

uido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014, e cujo objeto social 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

2.2 Respeitado o disposto no art. 33, V, da Lei Federal 13.019/2014, somente serão admitidos 
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a) no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprova
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, com a apresentação de comprovantes documentais e/ou fotográficos

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas, a serem analisadas pela Comissão de 
Seleção. 
 
 
3.  DO PROTOCOLO DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO
SEUS REQUISITOS 
 
3.1 O Plano de Trabalho juntamente com os 
deverão ser entregues em envelope lacrado, devendo ser protocolado junto ao Setor 
Município de Pomerode, no período 
 
3.2 Após o protocolo haverá possibilidade de alteração de documentos e Plano de Trabalho
comissão entende ser necessário complementar ou adequar algum ponto
 
3.3 Os projetos deverão conter Plano de Trabalho (Anexo I) devidamente rubricado e assinado pelo 
presidente da OSC, sendo que os valores de
devem respeitar os valores aplicado pelo mercado
 
3.4 O envelope deverá conter, além do Plano de Trabalho e orçamentos, os
exigidos pela Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal de Contas de Santa Catarina

I. Solicitação (Ofício) da OSC endereçado ao Prefeito;

II. Cópia do CNPJ da OSC;

III. Comprovante de endereço (água o

IV. Cópia da RG e do CPF do presidente da OSC e tesoureiro;

V. Cópia do estatuto consolidado ou o estatuto e suas alterações
cartório competente, onde esteja descrita a finalidade de Associaç
Caça e Tiro; 

VI. Cópia autenticada da ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente da OSC, 
registrada no cartório competente, sendo obrigatória a informação em eventual mudança da 
diretoria da OSC, mantendo o cadastro atualiz

VII. Cópia do alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura do Município;

VIII. Plano de trabalho devidamente preenchido, rubricado e assinado pelo representante legal da 
OSC interessada; 

IX. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívid

X. Certidão Negativa de débitos Municipais e Estaduais;
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a) no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprova
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
tação de comprovantes documentais e/ou fotográficos

instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas, a serem analisadas pela Comissão de 

DO PROTOCOLO DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho juntamente com os orçamentos e os documentos relacionados abaixo,
deverão ser entregues em envelope lacrado, devendo ser protocolado junto ao Setor 

, no período de  20/09 a 19/10/2022. 

Após o protocolo haverá possibilidade de alteração de documentos e Plano de Trabalho
comissão entende ser necessário complementar ou adequar algum ponto. 

s deverão conter Plano de Trabalho (Anexo I) devidamente rubricado e assinado pelo 
sendo que os valores de materiais/serviços elencados no Plano de Trabalho

devem respeitar os valores aplicado pelo mercado. 

além do Plano de Trabalho e orçamentos, os 
Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Solicitação (Ofício) da OSC endereçado ao Prefeito; 

Cópia do CNPJ da OSC; 

Comprovante de endereço (água ou luz) da OSC e do seu representante legal;

RG e do CPF do presidente da OSC e tesoureiro; 

consolidado ou o estatuto e suas alterações, devidamente registrados no 
, onde esteja descrita a finalidade de Associação Cultural e/ou Clube de 

Cópia autenticada da ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente da OSC, 
registrada no cartório competente, sendo obrigatória a informação em eventual mudança da 
diretoria da OSC, mantendo o cadastro atualizado; 

Cópia do alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura do Município;

Plano de trabalho devidamente preenchido, rubricado e assinado pelo representante legal da 

Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

Certidão Negativa de débitos Municipais e Estaduais; 

a) no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
tação de comprovantes documentais e/ou fotográficos; 

instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas, a serem analisadas pela Comissão de 

DO PROTOCOLO DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO, DOCUMENTOS E 

orçamentos e os documentos relacionados abaixo, 
deverão ser entregues em envelope lacrado, devendo ser protocolado junto ao Setor de Protocolo do 

Após o protocolo haverá possibilidade de alteração de documentos e Plano de Trabalho, caso a 

s deverão conter Plano de Trabalho (Anexo I) devidamente rubricado e assinado pelo 
materiais/serviços elencados no Plano de Trabalho 

 seguintes documentos 
Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal de Contas de Santa Catarina: 

u luz) da OSC e do seu representante legal; 

, devidamente registrados no 
ão Cultural e/ou Clube de 

Cópia autenticada da ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente da OSC, 
registrada no cartório competente, sendo obrigatória a informação em eventual mudança da 

Cópia do alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura do Município; 

Plano de trabalho devidamente preenchido, rubricado e assinado pelo representante legal da 

a Ativa da União;  
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XI. Relatório de atividades desenvolvidas pela OSC nos últimos doze meses
Funcionamento emitido por autoridade local

XII. Comprovante de abertura de conta corrente vinculada a

 

3.5 As autenticações dos documentos de que trata o item 
procedidas por servidor do Município de 
documento. 

 
3.6 Cada OSC poderá protocolizar apenas 01 pro
Edital. 
 
3.7 Dúvidas acerca do edital poderão ser sanadas 
Secretaria de Turismo e Cultura, com agendamento de horários.
 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
4.1 As despesas provenientes da execução deste Edital de Chamamento serão custeadas por conta da 
Dotação Orçamentária do exercício financeiro de 202
 
12 Secretaria de Turismo e Cultura
01 Diretoria de Políticas Culturais
0013.0392.0130.2068 Manutenção das Ativi
3350000000000000 Transf. 
01000000 Recursos ordinário

 
4.2 A celebração do Termo de Colaboração
efetivo repasse para a OSC estão vinculados ao empe
da Dotação Orçamentária acima transcrita.
 
4.3 Os recursos serão repassados à OSC
entidade no Plano de Trabalho. 
 
5. DO PARECER TÉCNICO E CRITÉRIOS DE A
  
5.1 Os Planos de Trabalho deverão ser submetidos ao Parecer Técnico de que trata o art. 35 da Lei 
Federal 13.019/2014 e serão avaliados por, no mínimo 03 membros da Comissão de Seleção 
nomeada para esse fim, sob os seguintes critérios, restando 
(Doze Mil Reais), as OSCs que obtiver
 
SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
A seleção das propostas será analisada pela Comissão de Seleção em duas fases distintas e 
subsequentes:  
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Relatório de atividades desenvolvidas pela OSC nos últimos doze meses
Funcionamento emitido por autoridade local; 

Comprovante de abertura de conta corrente vinculada ao projeto. 

dos documentos de que trata o item 3.4 do presente Edital poderão ser 
procedidas por servidor do Município de Pomerode, mediante apresentação da cópia e original do 

Cada OSC poderá protocolizar apenas 01 projeto, conforme descrito no item 1.1 do presente 

Dúvidas acerca do edital poderão ser sanadas durante o período de vigência do mesmo
, com agendamento de horários. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

pesas provenientes da execução deste Edital de Chamamento serão custeadas por conta da 
Dotação Orçamentária do exercício financeiro de 2022.  

Secretaria de Turismo e Cultura 
Diretoria de Políticas Culturais 
Manutenção das Atividades Culturais 

 a instituições privadas s/fins lucrativos 
Recursos ordinário 

Termo de Colaboração decorrentes do presente Edital de Chamamento e o 
efetivo repasse para a OSC estão vinculados ao empenhamento da despesa a ser custeada por conta 
da Dotação Orçamentária acima transcrita. 

4.3 Os recursos serão repassados à OSCS credenciadas em parcela única em data a ser definida pela 

DO PARECER TÉCNICO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

deverão ser submetidos ao Parecer Técnico de que trata o art. 35 da Lei 
Federal 13.019/2014 e serão avaliados por, no mínimo 03 membros da Comissão de Seleção 

, sob os seguintes critérios, restando credenciadas a receber até R$ 12.000,00 
que obtiverem no mínimo 90 pontos: 

SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
A seleção das propostas será analisada pela Comissão de Seleção em duas fases distintas e 

Relatório de atividades desenvolvidas pela OSC nos últimos doze meses ou Declaração de 

do presente Edital poderão ser 
Pomerode, mediante apresentação da cópia e original do 

jeto, conforme descrito no item 1.1 do presente 

durante o período de vigência do mesmo, junto à 

pesas provenientes da execução deste Edital de Chamamento serão custeadas por conta da 

Edital de Chamamento e o 
nhamento da despesa a ser custeada por conta 

única em data a ser definida pela 

deverão ser submetidos ao Parecer Técnico de que trata o art. 35 da Lei 
Federal 13.019/2014 e serão avaliados por, no mínimo 03 membros da Comissão de Seleção 

credenciadas a receber até R$ 12.000,00 

A seleção das propostas será analisada pela Comissão de Seleção em duas fases distintas e 
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HABILITAÇÃO – nesta fase, será analisada a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo I) e 
orçamentos. 
 
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO – nesta fase somente os proponentes habilitados, terão suas propostas 
avaliadas, pela Comissão de Seleção segundo critérios elenc
serviços, programas, projetos atendem aos requisitos técnicos do Edital.  Ser
OSCs que obtiverem no mínimo 90 ponto
 
AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
regularidade da documentação exigida e emitirá 
 
As OSCs credenciadas serão aquela
seguintes quesitos:  

Item Discriminação 

I Experiência da OSC 
II Estrutura Organizacional e Operacional para 

gerenciamento da realização de atividades 
culturais típicas da cultura alemã (Festa do Rei e 
Rainha do Tiro, eventos esportivos culturais, etc)

III Quantitativo de Público 
 
I – EXPERIÊNCIA DA OSC:  
 
A experiência da OSC corresponde ao tempo de anos de atuação na execução do gerenciamento e 
realização de eventos típicos da cultura germânica

EXPERIÊNCIA DA OSC NO SETOR
Tempo  
Acima de 05 anos 
Acima de 04 anos e abaixo de 05 anos
Acima de 03 anos e abaixo de 04

 
 
II – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL: 
 
Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, 
equipe alocada bem como atribuições e responsabilidades. A estrutura organizacional deverá 
demonstrar a capacidade da proponente para a execução dos serviços objeto deste edital, e conte
mínimo:  
 
a) Infraestrutura de apoio e suporte técnico/operacional disponível na OSC para, eventualmente, 
apoiar a equipe que executará os trabalhos; 
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nesta fase, será analisada a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo I) e 

nesta fase somente os proponentes habilitados, terão suas propostas 
avaliadas, pela Comissão de Seleção segundo critérios elencados, que consistirão em verificar se os 
serviços, programas, projetos atendem aos requisitos técnicos do Edital.  Serão

em no mínimo 90 ponto para receber o recurso financeiro.   

DA DOCUMENTAÇÃO – nesta última fase a Comissão de Seleção analisará a 
regularidade da documentação exigida e emitirá a habilitação final.  

aquelas que apresentarem no mínimo 90 pontos

Pontuação Máxim
Pontos 
50 (cinquenta) 

Estrutura Organizacional e Operacional para 
a realização de atividades 

culturais típicas da cultura alemã (Festa do Rei e 
Rainha do Tiro, eventos esportivos culturais, etc). 

 
40 (quarenta) 

blico a ser atendido 30 (trinta) 

 

A experiência da OSC corresponde ao tempo de anos de atuação na execução do gerenciamento e 
e eventos típicos da cultura germânica.  

EXPERIÊNCIA DA OSC NO SETOR PÚBLICO 
Pontuação 
50 (cinquenta) pontos 

Acima de 04 anos e abaixo de 05 anos 40 (quarenta) pontos 
Acima de 03 anos e abaixo de 04 30 (trinta) pontos 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL:  

ganizacional para a execução dos serviços, por meio
equipe alocada bem como atribuições e responsabilidades. A estrutura organizacional deverá 
demonstrar a capacidade da proponente para a execução dos serviços objeto deste edital, e conte

a) Infraestrutura de apoio e suporte técnico/operacional disponível na OSC para, eventualmente, 
apoiar a equipe que executará os trabalhos;  

nesta fase, será analisada a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo I) e 

nesta fase somente os proponentes habilitados, terão suas propostas 
ados, que consistirão em verificar se os 

ão escolhidas apenas as 

Comissão de Seleção analisará a 

em no mínimo 90 pontos no somatório dos 

Pontuação Máxima - 

 

A experiência da OSC corresponde ao tempo de anos de atuação na execução do gerenciamento e 

por meio do organograma da 
equipe alocada bem como atribuições e responsabilidades. A estrutura organizacional deverá 
demonstrar a capacidade da proponente para a execução dos serviços objeto deste edital, e conter, no 

a) Infraestrutura de apoio e suporte técnico/operacional disponível na OSC para, eventualmente, 
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b) Organograma da equipe a ser alocada aos serviços, com a descrição da qualificação do pessoal 
necessário, as atribuições e as responsabilidades das diversas áreas, bem como a lotação de cada uma 
dessas áreas. 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL 
Critérios 
Infraestrutura de Apoio 
Organograma da Equipe Técnica 
TOTAL 

 
 
III – QUANTITATIVO DE PÚBLICO A SER ATENDIDO
 
O quantitativo de público a ser atendido
culturais preveem atender. 
Critérios 
Acima de 201 participantes 
Até 200 participantes 
Até 100 participantes 
TOTAL DE PONTOS 

 
6.  DA CONTRAPARTIDA
 
As OSCs credenciadas deverão obrigatoriamente, auxiliar o Município com a seguinte contrapartida:
 

 Disponibilizar 01 (uma) locaç
em especial da Secretarias de Saúde e de Educação e Formação Empreendedora.

 
7. DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O Plano de Trabalho e a documentação das OSC’s habilitadas serã
Procuradoria Geral do Município (Art. 35,VI da Lei Federal nº 13.019/14).
 
8. DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
8.1 O órgão concedente fica incumbido de realizar procedimentos de fiscalização das parcerias 
celebradas antes do término da sua 
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma estabelecida 
Colaboração, observadas as normas da 
Santa Catarina. 
 
8.2 A fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo município e da execução do 
objeto deste fomento conforme o plano de trabalho apresentado compete a Comissão de 
Monitoramento e Fiscalização instituída pela Lei nº 
o sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com OSC’s 
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b) Organograma da equipe a ser alocada aos serviços, com a descrição da qualificação do pessoal 
essário, as atribuições e as responsabilidades das diversas áreas, bem como a lotação de cada uma 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL  
Pontuação 
20 (vinte) pontos

Organograma da Equipe Técnica  20 (vinte) pontos
40 (quarenta) pontos

QUANTITATIVO DE PÚBLICO A SER ATENDIDO: 

O quantitativo de público a ser atendido corresponde à quantidade de participantes que os eventos 

Pontos Pontuação 
30 pontos  
20 pontos  
10 pontos  

DA CONTRAPARTIDA 

obrigatoriamente, auxiliar o Município com a seguinte contrapartida:

locação da sede da OSC para a realização de evento da Prefeitura, 
em especial da Secretarias de Saúde e de Educação e Formação Empreendedora.

DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
O Plano de Trabalho e a documentação das OSC’s habilitadas serão submetidos ao Parecer da 
Procuradoria Geral do Município (Art. 35,VI da Lei Federal nº 13.019/14). 

DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

.1 O órgão concedente fica incumbido de realizar procedimentos de fiscalização das parcerias 
tes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas

monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma estabelecida 
, observadas as normas da Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal de Con

A fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo município e da execução do 
conforme o plano de trabalho apresentado compete a Comissão de 

Monitoramento e Fiscalização instituída pela Lei nº 5.250/2019 e Portaria nº 5.333, que prevê sobre 
o sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com OSC’s 

b) Organograma da equipe a ser alocada aos serviços, com a descrição da qualificação do pessoal 
essário, as atribuições e as responsabilidades das diversas áreas, bem como a lotação de cada uma 

20 (vinte) pontos 
te) pontos 

40 (quarenta) pontos 

quantidade de participantes que os eventos 

obrigatoriamente, auxiliar o Município com a seguinte contrapartida: 

para a realização de evento da Prefeitura, 
em especial da Secretarias de Saúde e de Educação e Formação Empreendedora. 

. 
o submetidos ao Parecer da 

.1 O órgão concedente fica incumbido de realizar procedimentos de fiscalização das parcerias 
vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de 

monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma estabelecida no Termo de 
Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal de Contas de 

A fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo município e da execução do 
conforme o plano de trabalho apresentado compete a Comissão de 

5.250/2019 e Portaria nº 5.333, que prevê sobre 
o sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com OSC’s 
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do terceiro setor, sendo nomeado como Gestor do 
Siewerdt para acompanhar os processos e dar Parecer final, quando da prestação de contas final, 
quanto ao correto cumprimento do objeto do referido convênio.
 
8.3 O servidor fiscalizador será responsável pela emissão de relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, sendo pessoalmente responsável pela veracidade das informações lançadas em seu 
relatório. 
 
8.4 O relatório homologado que aponte ser insatisfatório o cumprimento do 
importa em: 
I – rescisão do Termo de Colaboração
II – impedimento de participação da OSC em editais do Município, pelo prazo de 01 (um) ano, a 
contar da data de sua exclusão. 
III – Devolução dos recursos financeiros caso a OSC beneficiada venha a não executar o disposto no 
Plano de Trabalho por ela elaborado, não apresentando justificativa, a época do referido evento, para 
a Comissão de Monitoramento e Fiscalização.
 
 
 
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
9.1 A Prestação de Contas dos recursos recebidos dar
Lei Federal 13.019/2014, obedecidos aos critérios da 
de Contas de Santa Catarina e respectivo 
 
9.2 Fica estabelecido o prazo de 
apresentação da prestação de contas pela OSC.
 
9.3 A prestação deverá ser composta dos documentos:
 documentos relacionados no Anexo VII da IN 14/2012; 
 Relatório de atividades, contendo fotos e descrição das atividades realizadas no período.

 
9.4 O prazo para análise e aprovação da Prestação de Contas será de 
mesma no Setor de Protocolo da Prefeitura de 
 

 
9.5 Reincidindo o atraso da prestação de contas, a OSC será punida com a suspensão de participação 

de chamamento público e impedimento de
 
9.6 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
a OSC deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas 
(art. 68, parágrafo único da Lei Federa
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setor, sendo nomeado como Gestor do Termo de Colaboração 
har os processos e dar Parecer final, quando da prestação de contas final, 

quanto ao correto cumprimento do objeto do referido convênio. 

3 O servidor fiscalizador será responsável pela emissão de relatório técnico de monitoramento e 
soalmente responsável pela veracidade das informações lançadas em seu 

.4 O relatório homologado que aponte ser insatisfatório o cumprimento do Termo de Colaboração

Termo de Colaboração que a tenha como beneficiária; 
de participação da OSC em editais do Município, pelo prazo de 01 (um) ano, a 

Devolução dos recursos financeiros caso a OSC beneficiada venha a não executar o disposto no 
orado, não apresentando justificativa, a época do referido evento, para 

a Comissão de Monitoramento e Fiscalização. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

.1 A Prestação de Contas dos recursos recebidos dar-se-á na forma estabelecida no capítulo IV da 
.019/2014, obedecidos aos critérios da Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal 

de Contas de Santa Catarina e respectivo Termo de Colaboração. 

prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento da parcela para 
estação de contas pela OSC.  

.3 A prestação deverá ser composta dos documentos: 
documentos relacionados no Anexo VII da IN 14/2012;  
Relatório de atividades, contendo fotos e descrição das atividades realizadas no período.

ovação da Prestação de Contas será de 30 dias após o protocolo da 
mesma no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pomerode. 

Reincidindo o atraso da prestação de contas, a OSC será punida com a suspensão de participação 
de chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato. 

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
a OSC deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas 
(art. 68, parágrafo único da Lei Federal nº 13.019/14). 

 o Sr. André Cristiano 
har os processos e dar Parecer final, quando da prestação de contas final, 

3 O servidor fiscalizador será responsável pela emissão de relatório técnico de monitoramento e 
soalmente responsável pela veracidade das informações lançadas em seu 

Termo de Colaboração 

de participação da OSC em editais do Município, pelo prazo de 01 (um) ano, a 

Devolução dos recursos financeiros caso a OSC beneficiada venha a não executar o disposto no 
orado, não apresentando justificativa, a época do referido evento, para 

á na forma estabelecida no capítulo IV da 
Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal 

do recebimento da parcela para 

Relatório de atividades, contendo fotos e descrição das atividades realizadas no período. 

dias após o protocolo da 

Reincidindo o atraso da prestação de contas, a OSC será punida com a suspensão de participação 

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
a OSC deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas 
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10. DAS VEDAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS
 
10.1 Em atendimento ao artigo 39 da 
modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira
território nacional; 
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo períod
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar 
c) a prevista nos incisos II e III do art. 73 da 
IV - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
V - 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 
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
Administrativa). 
 
 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 A organização da sociedade civil deverá 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, nos termos preconizados no art. 11 da Lei Federal nº 
13.019/14. 
 
11.2 Para celebração dos Termos de 
deverão ser obedecias às normas estabelecidas na Lei Federal 13.019/2014, 
14/2014 do Tribunal de Contas de Santa Catarina e legislação municipal.
 
11.3 Fica eleito o Foro da Comarca de 
execução deste Edital, esgotadas as vias administrativas.
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DAS VEDAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

.1 Em atendimento ao artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/14 ficará impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

eja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
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 nos incisos II e III do art. 73 da Lei Federal 13.019/2014; 

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;

tenha entre seus dirigentes pessoa: 
s 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) 

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 

incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992

 

.1 A organização da sociedade civil deverá divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em 
de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as 

parcerias celebradas com o poder público, nos termos preconizados no art. 11 da Lei Federal nº 

.2 Para celebração dos Termos de Colaboração decorrentes do presente Edital de Chamamento 
deverão ser obedecias às normas estabelecidas na Lei Federal 13.019/2014, Instrução Normativa TC 
14/2014 do Tribunal de Contas de Santa Catarina e legislação municipal. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Pomerode (SC) para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na 
execução deste Edital, esgotadas as vias administrativas. 

Pomerode (SC), 16 de setembro de 2022.
 
 

ÉRCIO KRIEK 
Prefeito do Município de Pomerode 

icará impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 

, não esteja autorizada a funcionar no 

esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
o que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 
ou contratar com a administração pública; 

ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

s 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) 

o exercício de cargo em comissão ou função 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 
8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade 

.1 A organização da sociedade civil deverá divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em 
de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as 

parcerias celebradas com o poder público, nos termos preconizados no art. 11 da Lei Federal nº 

Edital de Chamamento 
Instrução Normativa TC 

ir quaisquer dúvidas suscitadas na 

16 de setembro de 2022. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 
I - IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Razão social da OSC: 
Endereço: 
Bairro: 
Endereço eletrônico: 
Contato Telefônico: 

 
II - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA OSC

Nome: 
RG:  Órgão Expedidor:
Endereço:  
Bairro: 
Endereço eletrônico: 
Contato Telefônico: 

 
III - IDENTIFICAÇÃO DO TESOUREIRO DA OSC

Nome: 
RG:  Órgão Expedidor:
Endereço: 
Bairro 
Endereço eletrônico: 
Contato Telefônico: 

 
IV – IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS DIRIGENTES 

Nome 
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ANEXO I 
Modelo de Plano de Trabalho 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022/PMP
 

IDENTIFICAÇÃO DA OSC 
CNPJ: 

Cidade: CEP  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA OSC 

Órgão Expedidor: UF: CPF:  

Cidade: CEP 

IDENTIFICAÇÃO DO TESOUREIRO DA OSC 

Órgão Expedidor: UF: CPF:  

Cidade: CEP: 

IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS DIRIGENTES (Conselho Diretivo
Endereço RG/Órgão Exp.

  

  

  

  

  

  

  

  

/PMP 

CNPJ:  

(Conselho Diretivo e Conselho Fiscal) 
RG/Órgão Exp. CPF 
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V - NATUREZA DA OSC 
Tipo de entidade:  
Tipo de trabalho desenvolvido pela entidade:
Tipo de púbico alvo atendido: caso a entidade possuir dados dos usuários, 
socioeconômico atual do público
outras características que servirão de base referencial à avaliação processual dos resultados 
esperados).  
Informações relativas à capacida
abaixo: a) na capacidade técnica
execução das ações propostas e se haverá necessidade de contratação de outros, indicando quem,
quantos, nº de horas...; b) na capacidade operacional
pelos usuários bem como os materiais existentes e necessários para o desenvolvimento do projeto. 
(no caso de entidades esportivas, relacionar os locais onde s
atendidos). 
Capacidade técnica: 
 

Capacidade Operacional: 
 

 
VI - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: 
Período de Execução: 
Data de Início: Data do Término:

Descrição do Público Beneficiado: 
Área de desenvolvimento do projeto:
 
1. Justificativa: quanto ao interesse público, benefícios econômicos e sociais, explicando detalhadamente 
o porquê do desenvolvimento do projeto. Como será transformada a realidade existente com a execução 
do projeto. Por que realizar tal projeto.
2. Fundamentação: Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou 
necessidade identificada de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, 
evitando-se dissertações genéricas sobre o tema.
 Falar dos indicadores do estado/município: número da população, número de pessoas e/ou outros 
números que contribuam para relacionar 
diagnóstico com os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que 
permitam a análise da situação no âmbito municipal, conforme a abrangência das ações a serem
executadas 
 Mencionar o histórico da instituição, os dados do atendimento realizado (quantitativo/perfil do público 
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Tipo de trabalho desenvolvido pela entidade: 
Tipo de púbico alvo atendido: caso a entidade possuir dados dos usuários, 
socioeconômico atual do público-alvo (gênero, grau de escolaridade, renda familiar, faixa etária e 
outras características que servirão de base referencial à avaliação processual dos resultados 

capacidade técnica e operacional para a execução do objeto: Descrever 
capacidade técnica, que profissionais existentes na entidade serão necessários para a 

execução das ações propostas e se haverá necessidade de contratação de outros, indicando quem,
capacidade operacional constar o espaço físico que será utilizado 

pelos usuários bem como os materiais existentes e necessários para o desenvolvimento do projeto. 
(no caso de entidades esportivas, relacionar os locais onde serão executadas e o número provável de 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Quantitativo de Público que 
foi Beneficiado em 2019: 
 

Quantitativo de Público que 
será B
 

Data do Término: 

 
Área de desenvolvimento do projeto: 

quanto ao interesse público, benefícios econômicos e sociais, explicando detalhadamente 
lvimento do projeto. Como será transformada a realidade existente com a execução 

do projeto. Por que realizar tal projeto. 
Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou 

ra objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, 
se dissertações genéricas sobre o tema. 

Falar dos indicadores do estado/município: número da população, número de pessoas e/ou outros 
números que contribuam para relacionar a realidade com o objeto da parceria proposta. Realizar um 
diagnóstico com os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que 
permitam a análise da situação no âmbito municipal, conforme a abrangência das ações a serem

Mencionar o histórico da instituição, os dados do atendimento realizado (quantitativo/perfil do público 

Tipo de púbico alvo atendido: caso a entidade possuir dados dos usuários, detalhar o perfil 
alvo (gênero, grau de escolaridade, renda familiar, faixa etária e 

outras características que servirão de base referencial à avaliação processual dos resultados 

para a execução do objeto: Descrever 
, que profissionais existentes na entidade serão necessários para a 

execução das ações propostas e se haverá necessidade de contratação de outros, indicando quem, 
constar o espaço físico que será utilizado 

pelos usuários bem como os materiais existentes e necessários para o desenvolvimento do projeto. 
erão executadas e o número provável de 

Quantitativo de Público que 
será Beneficiado em 2022: 

quanto ao interesse público, benefícios econômicos e sociais, explicando detalhadamente 
lvimento do projeto. Como será transformada a realidade existente com a execução 

Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou 
ra objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, 

Falar dos indicadores do estado/município: número da população, número de pessoas e/ou outros 
a realidade com o objeto da parceria proposta. Realizar um 

diagnóstico com os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que 
permitam a análise da situação no âmbito municipal, conforme a abrangência das ações a serem 

Mencionar o histórico da instituição, os dados do atendimento realizado (quantitativo/perfil do público 
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atendido, número de equipamentos etc.), convênios ou parcerias em andamento sobre o tema, histórico de 
projetos já implementados e seus res
a realidade e o nexo com o projeto proposto. 
 Expor os resultados esperados ao fim do projeto
metas pode transformar a realidade de
 
 
 
 
 
 
3. Objetivo Geral: Divulgar e Fomentar eventos tradicionais da cultura germânica em nossa cidade
  
4. Objetivos Específicos 5. Metas a serem 

atingidas
Devem ser indicadores de 
resultados parciais, 
obtidos através das 
diferentes ações 
estabelecidas para 
execução do projeto, 
precisa se pedir o que 
farei com a ação. 
 
Para cada ação estabelecer 
os resultados parciais do 
produto esperado. 
Ex: Promover a realização 
da Festa de Rei e Rainha 
do Tiro.... 

A meta nasce do 
objetivo e precisa 
ser tangível, é 
a definição
que se pretende 
atingir de forma 
clara, 
específica;
pequenas ações que 
precisam ser 
realizadas diária, 
semanal e 
mensalmente, para 
que se alcance o 
objetivo final 
proposto, de forma 
organizada e 
planejada, 
normalmente
apresentadas de 
forma quantificada
Indicar e 
quantificar as 
metas.
  

8. Resultados Esperados: 
EX.: Realizar eventos culturais que disseminem e fomentem a cultura e a tradição germânica perante a 
comunidade. 
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atendido, número de equipamentos etc.), convênios ou parcerias em andamento sobre o tema, histórico de 
projetos já implementados e seus resultados, entre outras informações que julgar relevantes para descrever 
a realidade e o nexo com o projeto proposto.  
Expor os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e explicar como o cumprimento das 
metas pode transformar a realidade descrita nos parágrafos anteriores.  

Divulgar e Fomentar eventos tradicionais da cultura germânica em nossa cidade

. Metas a serem 
atingidas 

6.Ações/atividades 7.Parâmetros de aferição

A meta nasce do 
objetivo e precisa 
ser tangível, é 

definição daquilo 
que se pretende 
atingir de forma 

específica; são as 
pequenas ações que 
precisam ser 
realizadas diária, 
semanal e 
mensalmente, para 
que se alcance o 

etivo final 
proposto, de forma 
organizada e 
planejada, 
normalmente  são 
apresentadas de 
forma quantificada 
Indicar e 
quantificar as 
metas. 

São as tarefas que serão 
executadas para atingir 
as metas e alcançar o 
objetivo. Deve-se 
elencar todas as ações 
que serão realizadas. As 
ações a serem 
desenvolvidas na 
obtenção dos objetivos 
específicos. 
  
 
Indicar as ações e 
atividades. 
 

Definir uma quantidade 
para comparação, que 
servirá de base para 
verificar se os objetivos 
foram atingidos,
interessante fixar uma
quantidade mínima para 
cada meta da execução do 
projeto, visando atingir ou 
superar a meta proposta.
  
 

Realizar eventos culturais que disseminem e fomentem a cultura e a tradição germânica perante a 

atendido, número de equipamentos etc.), convênios ou parcerias em andamento sobre o tema, histórico de 
ultados, entre outras informações que julgar relevantes para descrever 

, bem como as metas e explicar como o cumprimento das 

Divulgar e Fomentar eventos tradicionais da cultura germânica em nossa cidade. 

.Parâmetros de aferição 

Definir uma quantidade 
para comparação, que 
servirá de base para 
verificar se os objetivos 
foram atingidos, é 
interessante fixar uma 
quantidade mínima para 
cada meta da execução do 
projeto, visando atingir ou 
superar a meta proposta. 
 

Realizar eventos culturais que disseminem e fomentem a cultura e a tradição germânica perante a 
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VII - DA PONTUAÇÃO  
 
 
A – EXPERIÊNCIA DA OSC EM ATIVIDADES CULTURAIS (P
Tempo  
Acima de 05 anos 
Acima de 04 anos e abaixo de 05 anos
Acima de 03 anos e abaixo de 04
TOTAL DE PONTOS 

 
 
 
B - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL 
Critérios Pontos
Infraestrutura de Apoio 20 
Organograma da Equipe 
Técnica  

20 

TOTAL DE PONTOS 
 
 
 
C – QUANTITATIVO DE PÚBLICO A SER ATENDIDO
Critérios 
Acima de 201 participantes 
Até 200 participantes 
Até 100 participantes 
TOTAL DE PONTOS 

 
TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA PELA OSC

 
VIII - RECURSOS 
Total do Orçamento do Evento (Aproximado)
Total dos Recursos Aportados pelo Munic

 
IX – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Fase Denominação 
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EM ATIVIDADES CULTURAIS (Pontuação não cumulativa):
Pontos Tempo de Experiência
50  

Acima de 04 anos e abaixo de 05 anos 40   
Acima de 03 anos e abaixo de 04 30   

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL  
Pontos Descrição 

 
 

QUANTITATIVO DE PÚBLICO A SER ATENDIDO 
Pontos Pontuação 
30 pontos  
20 pontos  
10 pontos  

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA PELA OSC  

do Evento (Aproximado) R$
Total dos Recursos Aportados pelo Município  R$

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 
Data Início

ontuação não cumulativa): 
 Pontuação 

 
 
 
 

Pontuação 
 
 

 

R$ 
R$ 

Data Início Data 
Término 
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X – ORÇAMENTO DO PROJETO.      
    
Qtde Und. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Qtde = quantidade que será adquirido do material ou de profissionais que serão custeados pelo projeto.
Unid (unidade) = especificar se é em caixa, pote, unitário, horas de trabalho do profissional...
Descrição = descrever detalhadamente o objeto a ser ad
de 500 folhas, A4; 1 banda musical.. 
Valor unitário = o valor da caixa de papel sulfite com 10 resmas; custo mensal ou das horas do profissional.
 
 
XI - CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
 

Fonte Data 
Município   
Proponente   
Outra Fonte   

Total   
 
 
XII - PRAZO DE ANÁLISE 
 

 

 

Data: 

 

Assinatura do responsável: 

  

Prazos de análise da prestação de contas pela 
administração pública responsável pela parcela.
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ORÇAMENTO DO PROJETO.       

Descrição Valor 
Unitário

MATERIAL/SERVIÇO 

PESSOAL  

quantidade que será adquirido do material ou de profissionais que serão custeados pelo projeto.
(unidade) = especificar se é em caixa, pote, unitário, horas de trabalho do profissional... 

descrever detalhadamente o objeto a ser adquirido. Ex. 1 caixa de papel sulfite branco, contendo 10 resmas 

= o valor da caixa de papel sulfite com 10 resmas; custo mensal ou das horas do profissional.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 

R$ Data R$ Data
   
   
   
   

 

Prazos de análise da prestação de contas pela 
administração pública responsável pela parcela. 

 (    ) PARCELA ÚNICA

(    ) DUAS PARCELAS

(    ) TRÊS PARCELAS

(    ) MAIS DE TRÊS PARCELAS

Valor 
Unitário 

Valor Total 

  

  

  

  

  

  

  

  

quantidade que será adquirido do material ou de profissionais que serão custeados pelo projeto. 
 

quirido. Ex. 1 caixa de papel sulfite branco, contendo 10 resmas 

= o valor da caixa de papel sulfite com 10 resmas; custo mensal ou das horas do profissional. 

Data R$ 
 
 
 
 

(    ) PARCELA ÚNICA 

(    ) DUAS PARCELAS 

(    ) TRÊS PARCELAS 

(    ) MAIS DE TRÊS PARCELAS 
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MINUTA DE TERMO DE 

O MUNICÍPIO DE POMERODE(SC),
interno, com sede administrativa na 
CNPJ sob o Nº 
Ércio Kriek, doravante denominado 
pessoa (Identificar), sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° (identificar), com 
sede administrativa à Rua 
representada por seu Presidente, Sr. (nome do presidente), doravante 
denominada 
mediante as seguintes Cláusulas e condições e em atendimento à Lei 
nº13.019/2014, obedecendo a Instrução Normativa TCE/SC

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE
O presente Termo visa a celebração de parceria na forma de fomento, envolvendo transferências de 
recursos financeiros e a concessão de uso de patrimônio pú
Anexo III do Edital de Chamamento Público 
consecução de finalidades de interesse público que visam o desenvolvimento cultural e artístico, com 
a execução de oficinas, turmas, cursos, ou painéis culturais ou artísticos (Lei Federal nº 
13.019/2014).  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DESPESAS 
 

VALOR 
2.1 O CONCEDENTE efetuará o repasse financeiro no valor de R$ 

reais), em parcela única a ser realizada em
 
2.2 A CONVENENTE empregará como contrapartida no projeto

no Edital, para realização de eventos pertinentes ao município.
 
DESPESAS 
2.3 As despesas provenientes da execução dest

custeadas por conta da Dotação Orçamentária da Unidade (identificar), do 
Orçamento do exercício financeiro de 2022

12 Secretaria de Turismo e Cultura
01 Diretoria de Políticas Culturais
0013.0392.0130.2068 Manutenção das A
3350000000000000 Transf. 
01000000 Recursos ordinário
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ANEXO II 

TERMO DE COLABORAÇÃO xX / 2022-
 

MUNICÍPIO DE POMERODE(SC), pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Rua XV de Novembro, 
CNPJ sob o Nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 

, doravante denominado CONCEDENTE 
pessoa (Identificar), sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° (identificar), com 
sede administrativa à Rua (endereço), Município de (identificar), neste ato 
representada por seu Presidente, Sr. (nome do presidente), doravante 
denominada CONVENENTE celebram o presente Termo de 
mediante as seguintes Cláusulas e condições e em atendimento à Lei 

9/2014, obedecendo a Instrução Normativa TCE/SC

DO OBJETO E FINALIDADE 
celebração de parceria na forma de fomento, envolvendo transferências de 

recursos financeiros e a concessão de uso de patrimônio público, previstos especificamente conforme 
e Chamamento Público para Repasse de Recursos Nº 

consecução de finalidades de interesse público que visam o desenvolvimento cultural e artístico, com 
turmas, cursos, ou painéis culturais ou artísticos (Lei Federal nº 

DO VALOR E DESPESAS  

O CONCEDENTE efetuará o repasse financeiro no valor de R$ 
parcela única a ser realizada em até 15 dias antes da realização do evento credenciado

A CONVENENTE empregará como contrapartida no projeto a disponibiliza
no Edital, para realização de eventos pertinentes ao município. 

As despesas provenientes da execução deste Termo de Colaboração serão 
custeadas por conta da Dotação Orçamentária da Unidade (identificar), do 
Orçamento do exercício financeiro de 2022/2023.  

Secretaria de Turismo e Cultura 
Diretoria de Políticas Culturais 
Manutenção das Atividades Culturais 

 a instituições privadas s/fins lucrativos 
Recursos ordinário 

-PMP 

pessoa jurídica de direito público 
XV de Novembro, 525, inscrito no 

, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 
CONCEDENTE e a (nome da OSC), 

pessoa (Identificar), sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° (identificar), com 
(endereço), Município de (identificar), neste ato 

representada por seu Presidente, Sr. (nome do presidente), doravante 
celebram o presente Termo de Colaboração 

mediante as seguintes Cláusulas e condições e em atendimento à Lei 
9/2014, obedecendo a Instrução Normativa TCE/SC-14/2012. 

celebração de parceria na forma de fomento, envolvendo transferências de 
blico, previstos especificamente conforme 

Nº 01/2022/PMJ, para a 
consecução de finalidades de interesse público que visam o desenvolvimento cultural e artístico, com 

turmas, cursos, ou painéis culturais ou artísticos (Lei Federal nº 

O CONCEDENTE efetuará o repasse financeiro no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil 
da realização do evento credenciado. 

isponibilização prevista 

e Termo de Colaboração serão 
custeadas por conta da Dotação Orçamentária da Unidade (identificar), do 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
 
3.1 DA CONVENENTE 
  I – Receber os recursos financeiros de que trata este termo, movimentá
financeira oficial, em conta corrente específica e vinculada ao presente termo, promovendo a fiel 
aplicação dos recursos recebidos, exclusivamente na consecução do objetivo aqui estabelecido, em 
conformidade com o Plano de Trabalho, anexo ao pres

II – Comunicar, prévia e imediatamente o Município de 
inerente ao presente instrumento; 

III – Prestar contas dos recursos recebidos e da contrapartida, conforme legislação vigente e 
cláusula quarta deste Termo de Colaboração

IV – Responder a diligências decorrentes do processo de prestação de contas, quando ocorrer;
V – Manter atualizado seu cadastro junto ao CONCEDENTE, comunicando eventuais 

alterações de endereço e/ou de seus representantes 
VI – Restituir ao CONCEDENTE eventual saldo de recursos não aplicados no objeto de 

repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras;
VII - Identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas;
IX - Permitir livre acesso aos agentes da administração pública, Controle Interno e Tribunal 

de Contas do Estado. 
X - Zelar pelo patrimônio cedido, conforme anexo III do 

Repasse de Recursos Nº 01/2020/
uso. 
   
3.2 DO CONCEDENTE 

I – Efetuar o repasse financeiro no valor estabelecido neste 
destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho;

II – Publicar extrato resumido do 
III – Acompanhar e fiscalizar a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos 

repassados, emitindo o parecer a cada prestação de contas. 
IV - Acompanhar e fiscalizar a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos 

repassados, emitindo o parecer a cada prestação de contas, de acordo com a Lei Municipal 
5250/2019 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 

4.1 A prestação de contas dos recursos financeiro
encaminhada ao Poder Executivo e elaborada de acordo com as Normas de Contabilidade e de 
auditoria legais e vigentes, no prazo de 90 dias do recebimento de cada parcela
individualizada. 

 
4.2 Para prestar contas a CONVENENTE deverá encaminhar ao CONCEDENTE: 
I – Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da OSC beneficiaria e 

pelo tesoureiro;   
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DAS OBRIGAÇÕES 

Receber os recursos financeiros de que trata este termo, movimentá
financeira oficial, em conta corrente específica e vinculada ao presente termo, promovendo a fiel 
aplicação dos recursos recebidos, exclusivamente na consecução do objetivo aqui estabelecido, em 
conformidade com o Plano de Trabalho, anexo ao presente Termo de Colaboração

Comunicar, prévia e imediatamente o Município de Pomerode, qualquer alteração havida, 
 

Prestar contas dos recursos recebidos e da contrapartida, conforme legislação vigente e 
Termo de Colaboração; 

Responder a diligências decorrentes do processo de prestação de contas, quando ocorrer;
Manter atualizado seu cadastro junto ao CONCEDENTE, comunicando eventuais 

alterações de endereço e/ou de seus representantes legais; 
Restituir ao CONCEDENTE eventual saldo de recursos não aplicados no objeto de 

repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras; 
Identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas;

acesso aos agentes da administração pública, Controle Interno e Tribunal 

Zelar pelo patrimônio cedido, conforme anexo III do Edital de Chamamento Público 
2020/PMJ devolvendo-o ao final do projeto, em 

Efetuar o repasse financeiro no valor estabelecido neste Termo de Colaboração
destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho; 

Publicar extrato resumido do presente Termo de Colaboração; 
Acompanhar e fiscalizar a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos 

repassados, emitindo o parecer a cada prestação de contas.  
Acompanhar e fiscalizar a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos 

indo o parecer a cada prestação de contas, de acordo com a Lei Municipal 
5250/2019 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata o presente 
encaminhada ao Poder Executivo e elaborada de acordo com as Normas de Contabilidade e de 

vigentes, no prazo de 90 dias do recebimento de cada parcela

contas a CONVENENTE deverá encaminhar ao CONCEDENTE: 
Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da OSC beneficiaria e 

Receber os recursos financeiros de que trata este termo, movimentá-lo em instituição 
financeira oficial, em conta corrente específica e vinculada ao presente termo, promovendo a fiel 
aplicação dos recursos recebidos, exclusivamente na consecução do objetivo aqui estabelecido, em 

Termo de Colaboração; 
, qualquer alteração havida, 

Prestar contas dos recursos recebidos e da contrapartida, conforme legislação vigente e 

Responder a diligências decorrentes do processo de prestação de contas, quando ocorrer; 
Manter atualizado seu cadastro junto ao CONCEDENTE, comunicando eventuais 

Restituir ao CONCEDENTE eventual saldo de recursos não aplicados no objeto de 

Identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas; 
acesso aos agentes da administração pública, Controle Interno e Tribunal 

e Chamamento Público para 
o ao final do projeto, em perfeitas condições de 

Termo de Colaboração, 

Acompanhar e fiscalizar a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos 

Acompanhar e fiscalizar a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos 
indo o parecer a cada prestação de contas, de acordo com a Lei Municipal 

5250/2019 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação. 

s de que trata o presente Fomento deve ser 
encaminhada ao Poder Executivo e elaborada de acordo com as Normas de Contabilidade e de 

vigentes, no prazo de 90 dias do recebimento de cada parcela, de forma 

contas a CONVENENTE deverá encaminhar ao CONCEDENTE:  
Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da OSC beneficiaria e 
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II - Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e o 
atendimento da finalidade pactuada;

III – Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos 
públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar;

IV – Originais dos documentos comprobatórios das despesas rea
fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório
passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);

V – Extratos bancários da conta corre
movimentação completa de período;

VI – Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário; 
VII – Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso;
VIII- Declaração do responsáve

que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles 
consignadas;  

IX- Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua 
com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, 
cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias 
jornalísticas e todos os demais elementos necessários à p
relatório deve apresentar, se for o caso, de forma detalhada as horas técnicas de todos os 
profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços 
quando o objeto do repasse envolv
consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, 
segurança e vigilância, bem como as justificativas da escolha
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPAN
 

5.1 A fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo município e da execução 
do objeto deste fomento conforme o plano de trabalho apresentado compete a Comissão de 
Monitoramento e Fiscalização instituída pela Lei nº 5.250/2019 e Po
o sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com OSC’s 
do terceiro setor. 

 
5.2 A comissão acima designada deverá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, 

devendo especificar o efetivo cumprimento da aplicação dos recursos, na forma estabelecida no 
Plano de Trabalho, os quais ficarão anexos ao processo de prestação de contas.

 
5.3 Quando da prestação de contas final

Dalagnoli, Intendente de Turismo e Eventos deverá emitir Parecer Final, quanto ao correto 
cumprimento do objeto do referido convênio

 
CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
 

6.1 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estr
conformidade com o descrito na Cláusula Segunda, 2.1
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Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e o 
tendimento da finalidade pactuada; 

Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos 
públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar; 

Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom 
fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de 
passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);

Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com a 
movimentação completa de período; 

Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário; 
Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso; 
Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando 

que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles 

Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua 
com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, 
cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias 
jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução. O 
relatório deve apresentar, se for o caso, de forma detalhada as horas técnicas de todos os 
profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços 
quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços especial os de assessoria, assistência, 
consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, 
segurança e vigilância, bem como as justificativas da escolha. 

DO ACOMPANHAMENTO 

A fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo município e da execução 
conforme o plano de trabalho apresentado compete a Comissão de 

Monitoramento e Fiscalização instituída pela Lei nº 5.250/2019 e Portaria nº 5.333, que prevê sobre 
o sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com OSC’s 

5.2 A comissão acima designada deverá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
ficar o efetivo cumprimento da aplicação dos recursos, na forma estabelecida no 

Plano de Trabalho, os quais ficarão anexos ao processo de prestação de contas.

5.3 Quando da prestação de contas final, o Gestor do Termo de Colaboração
Intendente de Turismo e Eventos deverá emitir Parecer Final, quanto ao correto 

cumprimento do objeto do referido convênio. 

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estr
conformidade com o descrito na Cláusula Segunda, 2.1, deste Termo de Colaboração

Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e o 

Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos 

lizadas (nota fiscal, cupom 
resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de 

passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.); 
nte vinculada e da aplicação financeira, com a 

Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário;  

l, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando 
que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles 

Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, 
com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, 
cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias 

erfeita comprovação da execução. O 
relatório deve apresentar, se for o caso, de forma detalhada as horas técnicas de todos os 
profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços 

er a contratação de serviços especial os de assessoria, assistência, 
consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, 

A fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo município e da execução 
conforme o plano de trabalho apresentado compete a Comissão de 

rtaria nº 5.333, que prevê sobre 
o sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com OSC’s 

5.2 A comissão acima designada deverá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
ficar o efetivo cumprimento da aplicação dos recursos, na forma estabelecida no 

Plano de Trabalho, os quais ficarão anexos ao processo de prestação de contas. 

Termo de Colaboração o Sr. Diego 
Intendente de Turismo e Eventos deverá emitir Parecer Final, quanto ao correto 

6.1 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
, deste Termo de Colaboração. 
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6.2 Com exceção dos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:  

 I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parce
recebida; 
II - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 
ou de fomento; 
III - Quando a organização d
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo. 

 
CLAUSULA SÉTIMA – DA PROIBIÇÃO

Fica proibido o repasse dos recursos recebidos para o
privado, salvo quando expressamente autorizado pela legislação própria do CONCEDENTE. 
 
CLAUSULA OITAVA – DIREITO DE PROPRIEDADE

O CONCEDENTE terá direito dos bens remanescentes adquiridos com recursos deste 
Fomento, na data da conclusão, rescisão ou extinção do ajuste, se houver.
 
CLAUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
 O prazo de vigência do presente 
podendo ser rescindido a qualquer tempo, com a concordância de ambas as partes.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE
 
10.1 DA CONVENENTE  

 I - Não havendo aplicação correta, na forma ajustada, dos recursos transferidos, a 
constatação de irregularidades insanáveis no processo de prestação de contas, ou a não apresentação 
da prestação de contas no prazo estipulado, será lançada a responsabilidade da CONVENENTE, 
restituição do valor total do fomento
aplicação financeira, acrescida da variação do índice do INPC e, também acrescid
12% (doze por cento) ao ano; 

II - Até a regularização da prestação de contas pendente, fica obstada a liberação das parcelas 
subsequentes.  

III - É de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos.

 
10.2 DO CONCEDENTE 
 

I - O CONCEDENTE assumirá ou transferirá a responsabilidade pela execução do objeto, no 
caso de paralisação ou da ocorrência do fato relevante do modo a evitar sua descontinuidade; 

II – Ocorrendo a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa competente do 
CONCEDENTE, sob pena de responsabilidade solidaria, instaurará Tomada de Contas Especial na 
forma do regulamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
13/2012.  
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Com exceção dos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 

Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parce

Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 

Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 

DA PROIBIÇÃO 
Fica proibido o repasse dos recursos recebidos para outras OSCs de direito público ou 

privado, salvo quando expressamente autorizado pela legislação própria do CONCEDENTE. 

DIREITO DE PROPRIEDADE 
O CONCEDENTE terá direito dos bens remanescentes adquiridos com recursos deste 

a da conclusão, rescisão ou extinção do ajuste, se houver. 

DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração é de 01/0

podendo ser rescindido a qualquer tempo, com a concordância de ambas as partes.

DA RESPONSABILIDADE E SANÇÕES 

Não havendo aplicação correta, na forma ajustada, dos recursos transferidos, a 
constatação de irregularidades insanáveis no processo de prestação de contas, ou a não apresentação 

stação de contas no prazo estipulado, será lançada a responsabilidade da CONVENENTE, 
fomento ou da respetiva parcela, bem como dos rendimentos da 

aplicação financeira, acrescida da variação do índice do INPC e, também acrescid

Até a regularização da prestação de contas pendente, fica obstada a liberação das parcelas 

É de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil o gerenciamento 
anceiro dos recursos recebidos. 

O CONCEDENTE assumirá ou transferirá a responsabilidade pela execução do objeto, no 
caso de paralisação ou da ocorrência do fato relevante do modo a evitar sua descontinuidade; 

rrendo a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa competente do 
CONCEDENTE, sob pena de responsabilidade solidaria, instaurará Tomada de Contas Especial na 
forma do regulamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

Com exceção dos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 

Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 

a sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 

utras OSCs de direito público ou 
privado, salvo quando expressamente autorizado pela legislação própria do CONCEDENTE.  

O CONCEDENTE terá direito dos bens remanescentes adquiridos com recursos deste 

/09/2022 a 31/12/2022, 
podendo ser rescindido a qualquer tempo, com a concordância de ambas as partes. 

Não havendo aplicação correta, na forma ajustada, dos recursos transferidos, a 
constatação de irregularidades insanáveis no processo de prestação de contas, ou a não apresentação 

stação de contas no prazo estipulado, será lançada a responsabilidade da CONVENENTE, 
ou da respetiva parcela, bem como dos rendimentos da 

aplicação financeira, acrescida da variação do índice do INPC e, também acrescido de juros à taxa de 

Até a regularização da prestação de contas pendente, fica obstada a liberação das parcelas 

É de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil o gerenciamento 

O CONCEDENTE assumirá ou transferirá a responsabilidade pela execução do objeto, no 
caso de paralisação ou da ocorrência do fato relevante do modo a evitar sua descontinuidade;  

rrendo a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa competente do 
CONCEDENTE, sob pena de responsabilidade solidaria, instaurará Tomada de Contas Especial na 
forma do regulamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – Instrução Normativa 
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10.3 DAS SANÇÕES 
 

I - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inver
eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas 
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - As sanções administrativas cabíveis, garantida a prévia defesa, são as seguintes:

a) Advertência; 
b) Inidoneidade – todas as esferas de governo;
c) Suspensão temporária
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
 
 O presente Termo de Colabor
ou não cumprimento das cláusulas e condições nele estipuladas ou denunciado por qualquer dos 
signatários com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face de 
superveniência de impedimento legal que o torne inexequível.
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND
 
 Fica eleito o Foro da Comarca de 
na execução deste Termo de Colaboração
 
 E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou
de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Pomerode-SC, (data) 

 

 

Prefeito do Município de Pomerode                                  

TESTEMUNHAS: 

1.________________________ 2.________________________
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O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a 
eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 

sso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas 
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014;

nistrativas cabíveis, garantida a prévia defesa, são as seguintes:

todas as esferas de governo; 
Suspensão temporária, pelo período máximo de até 01 (um) ano.

PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Termo de Colaboração poderá ser rescindido de pleno direito no caso de infração 
ou não cumprimento das cláusulas e condições nele estipuladas ou denunciado por qualquer dos 
signatários com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face de 

ncia de impedimento legal que o torne inexequível. 

SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Pomerode (SC) para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas 
Termo de Colaboração, esgotadas as vias administrativas. 

, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se o presente Termo, em três vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas. 

Pomerode                                  Presidente  da OSC 

 

 

1.________________________ 2.________________________ 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 

dade das informações nele contidas poderá acarretar a 
eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 

sso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas 
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014; 

nistrativas cabíveis, garantida a prévia defesa, são as seguintes: 

, pelo período máximo de até 01 (um) ano. 

poderá ser rescindido de pleno direito no caso de infração 
ou não cumprimento das cláusulas e condições nele estipuladas ou denunciado por qualquer dos 
signatários com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face de 

(SC) para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas 

se o presente Termo, em três vias 
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CRONOGRAMA
 
 

 
 
 
 
É de responsabilidade do representante legal da OSC 
cronograma acima, bem como ficar atento a todas as correspondências que poss
via e-mail ou via ofício, no caso de 
 
 
 
 
 

ETAPA  
1.  Divulgação e publicação do Edital de Chamamento 
2.  Período para protocolização de projetos 
3.  Período de recursos quanto ao edital 
4.  Período de resposta aos recursos do edital 

5.  
Período para solicitações de informações acerca da interpretação 
do edital  

6.  
Análise dos projetos e documentaç
emissão de pareceres  

7.  Divulgação da seleção da OSC 
8.  Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município. 
9.  Publicação final das OSC contempladas 

10.  
Assinatura do Termo de Colab
projeto 

11.  Publicação do Extrato do Contrato
12.  Encerramento do período de execução do projeto
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ANEXO III 

CRONOGRAMA DO CERTAME 

É de responsabilidade do representante legal da OSC a observação de todos os prazos estipulado
cronograma acima, bem como ficar atento a todas as correspondências que poss

de interposição de recurso. 

DESCRIÇÃO 
Divulgação e publicação do Edital de Chamamento  
Período para protocolização de projetos e documentação 
Período de recursos quanto ao edital  
Período de resposta aos recursos do edital  
Período para solicitações de informações acerca da interpretação 

dos projetos e documentação pela Comissão de Seleção e 
 

Divulgação da seleção da OSC  
Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município.  
Publicação final das OSC contempladas  

Termo de Colaboração e início da execução do 

Publicação do Extrato do Contrato 
Encerramento do período de execução do projeto 

todos os prazos estipulados no 
cronograma acima, bem como ficar atento a todas as correspondências que possam ser encaminhadas 

PERÍODO 
16/09/2022 

20/09 a 19/10/2022 
20/09 a 03/10/2022 

05/10/2022 

20/09 a 19/10/2022 

24/10/2022 

25/10/2022 
27/10/2022 
31/10/2022 

01/11/2022 

01/11/2022 
31/10/2023 


