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Procedimento de Manifestação de Interesse Social
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Interessada: Secretaria de Assistência Social

PARECER 003/2018

COMISSÃO PE AVALIAÇÃO PÁS PROPOSTAS

A Comissão de Avaliação da Proposta fora constituída através do Decreto
Municipal 189/2017, com fundamento na Lei Federal 13.019/2014 que passou a ter vigência nos
Municípios a partir de 1° de janeiro de 2.017.

Referida Lei estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de
finalidades de interesse público mediante a execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, termo de fomento ou em
acordos de cooperação.

A proposta foi encaminhada pela instituição para a Secretaria de Assistência
Social de Alta Floresta que analisou a viabilidade orçamentaria, financeira e o interesse público
envolvido, tendo remetido os referidos documentos para análise dessa Comissão, nos termos que
seguem:

l - DA PROPOSTA APRESENTADA

1.1 - Organização da Sociedade Civil: TDESP - Instituto Desportivo Educacional Social
Presbiteriano - SCFV

Indicação do Interesse Público
Envolvido

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
SCFV é um serviço de proteção social básica, realizado em
grupos, cujo objetivo é garantir o desenvolvimento humano de
seus usuários fortalecendo vínculos familiares e comunitários.
Parte da concepção de que os ciclos de vida familiar estão
ligados aos ciclos de vida das pessoas. Trata-se de uma ação
continuada e deve estar relacionada ao trabalho social com as
famílias, visando ainda à prevenção de situações de
vulnerabilidade social. É organizado em faixa etária como:
crianças de O a 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos,
adolescentes de 15 a 17 anos e pessoas idosas, podendo fazer
parte também a faixa etária de 18 a 59 anos.

Diagnóstico da realidade que se
quer modificar

A parceria IDESP com a Secretaria de Assistência Social de
Alta Floresta na oferta do serviço de convivência, se propõe a
atender os ojjjetivos do programa no que se refere a
complemepíar as ações da família e da comunidade na proteção
e no ^éá^ayolvimento de crianças e adolescentes e no
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Indicação do custo total anual da
Instituição
Indicação do repasse global/ano
pela Prefeitura de Alta Floresta

MT

Prazo para execução
Forma de repasse

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar
espaços de referência para o convívio grupai, comunitário e
social e o desenvolvimento de relações de afetívidade,
solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potenciaíidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã; Estimular a participação na vida pública do território e
desenvolver competências para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo contemporâneo; Contribuir para a
inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.
Complementar as ações da família e da comunidade na proteção
e desenvolvimento de adolescentes para o fortalecimento dos
vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência
para o convívio grupai, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e
respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo
informacionaí, artístico e cultural dos adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de potenciaíidades, habilidades,
talentos e propiciar sua formação cidadã; Propiciar vivências
para o alcance de autonomia e protagonismo social; Estimular a
participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e
do mundo contemporâneo; Possibilitar o reconhecimento do
trabalho e da educação como direitos de cidadania e
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas; Contribuir para a inserção, a
reinserção e a permanência dos adolescentes no sistema
educacional.

R$ 123.484,88 f Cento e vinte três mil, quatrocentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos
RS 72.000,00 (Setenta e dois reais).

9 meses
Trimestral

2 - DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Segundo dispõe o artigo 18 da Lei Federal 13.019/2014 é instituído o
procedimento de manifestação de interesse social como instrumento por meio do qual as
organizações da sociedade civil, poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie
a possibilidade de realização de um chamametíto público objetivando a celebração da parceria.
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No caso em questão, a Secretaria Municipal de Assistência Social, após análise da
proposta, constatou que há pertinência na proposta, que atende ao interesse público, bem como o
disposto no artigo 19 da referida lei e que há disponibilidade orçamentaria e financeira para
celebração de parceria com a respectiva Instituição, conforme disposto:

• Programa de Trabalho: 08.244.0015.2079 FIRMAR CONVENTOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES -
PROTEÇÂO BÁSICA - 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES

• Fonte de Recurso: 0. l .29.000000
• Reduzido da Dotação: 1184

Para tanto, recomenda-se a disponibilização das referidas propostas no sítio
eletrônico para a oitiva da sociedade sobre o tema.

3 - DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO
PÚBLICO

Em regra as parcerias deverão ser celebradas através de chamamento público,
entretanto a lei faculta a possibilidade de dispensar o chamamento ou considerá-lo inexigível nas
seguintes hipóteses:

Art. 30 - A Administração Pública poderá dispensar a realização do chamamento
público:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação de atividades de relevante
interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta (l 80) dias;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública
ou ameaça a paz social;
III - quando se tratar de realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas
ou em situação que possa comprometer sua segurança;
(...)
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde,
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
Art. 31 -- Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da
natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser
atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
(...)

Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes
Meirelles, "resumem-se nwn único objetivo: o bem da coleíividade administrada. " Diante deste
pensamento verificamos que para alcançar tal objetivo, é necessário que a Administração Municipal
possa, através de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o bem estar
coletivo. Todavia, nem todos os serviços de interesse público, por motivos diversos, como:
dificuldade com estruturas, recursos, servidores, entre outras dificuldades, são realizados pelo
Município, necessitando para atingir o "bem comum", estabelecer parcerias com Organizações da
Sociedade Civil.

^g
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No que se refere às parcerias, o Estado1 busca "por meio de parcerias consensuais,
fazê-lo junto com entidades do Terceiro Setor que tenham sido criadas enfocando certo propósito de
interesse público buscado em concreto, e possam, assim, se encarregar de sua execução de uma
forma mais participativa e próxima da sociedade civil, melhor refletindo seus anseios. Neste cenário
é que se situam os ajustes celebrados entre o Estado e as entidades da sociedade civil integrantes do
Terceiro Setor, também conhecido como o espaço público não estatal".

É necessário valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, pois, além dos relevantes
trabalhos que elas desenvolvem, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos,
alcançando de maneira primordial o principio da eficiência. Um dos fatores desse resultado é a
efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está presente na própria execução
em suas diretorias e conselhos.

Nesta óíica, o IDESP desenvolve, a princípio de maneira informal, há cerca de 12
anos, atividades voltadas a assistência social e cursos profíssionalizantes, atendendo em torno de
200 pessoas ao mês, e como Pessoa Jurídica, desde 11/09/2015, estando credenciada pelo órgão
gestor e Conselho Municipal da Assistência Social.

Em seu estatuto se denomina como uma associação civil, beneficente, com
atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização,
defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, entre outros, sem fins lucrativos ou de
fins não económicos, com duração indeterminada, e tem por MISSÃO promover e articular
açoes de defesa de direitos da pessoa humana e prevenção, orientações, prestação de serviços,
apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à
construção de uma sociedade justa e solidária.

Observa então, que está demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais,
capacidade técnica e de profissionais, infra-estrutura disponível e operacional da organização da
IDESP, ora avaliados, são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano de Trabalho
que, por sua vez, cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo, bem como no mérito da
proposta contida neste, está em conformidade com a modalidade de parceria adoíada e o
cronograma de desembolso dos recursos está dentro de valores de mercado.

Uma vez que é notório o desenvolvimento das atividades desta instituição há
vários anos em nossa comunidade, registramos a reciprocidade de interesse das partes (Prefeitura e
IDESP) na realização, em mútua cooperação, desta parceria.

O Monitoramento e Avaliação dos serviços da instituição será executado pelo
Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Art. 59, § 2° "No caso de parcerias
financiadas com recursos de fundos específicos, o moniloramento e a avaliação serão realizados
pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei", que utilizará dos meios
disponíveis, com auxílio de profissionais das áreas do Município, para fiscalizarem a execução da
parceria, para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos.

1 RIBEIRO, Leonardo Coelho, O novo marcqj&gulatório do Terceiro Setor e a disciplina das parcerias entre

Organizações da Sociedade Civil e o PcKJnfrúblico, R. bras. de Dír. Público - RBDP j Belo Horizonte, ano 13, n, 50, p.
95-110,jul./set.20]
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Diante desta realidade constatada no Município, se faz necessária a presente
celebração do Termo de Parceria com o IDESP, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com
suas alterações posteriores, o que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do
Chamamento Público.

Analisada a proposta, a Comissão entende pela viabilidade de dispensa do
chamamento público nos termos do artigo 31 para o IDESP - Instituto Desportivo Educacional
Social Presbiteriano, pois, conclui-se que há inviabilidade de competição, uma vez que o objeto da
parceria é revestido de singularidade, o que permite a realização da parceria por meio de
inexigibilidade de chamamento público nos termos.

4 - DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE

Nos termos do artigo 10 e 11 da citada lei, a Administração e as Organizações da
Sociedade deverão manter em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias, planos de
trabalhos e prestação de contas.

5 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS

No tocante a Prestação de Contas, considerando que o Município não possui mais
de cem mil habitantes, a instituição está dispensada de efeíivar a prestação de contas e os atos dela
decorrentes com utilização da plataforma eletrônica, nos termos do artigo 81-A, II, entretanto será
disponibilizado manual de prestação de contas que deverá ser observado para a correta aplicação
dos recursos públicos.

Com relação à avaliação, as Comissões de monitoramento e avaliação instituídas
pelas Secretarias farão o acompanhamento das parcerias para análise das metas que deverão ser
atingidas.

6 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CELEBRAÇÃO

Com relação aos requisitos para a celebração, a Organização de Sociedade Civil
deverá apresentar os seguintes documentos, de acordo com o artigo 34:

Art. 34 - Para a celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da
sociedade civil deverão apresentar:
I - revogado;
II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e
de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou
cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
IV - revogado;
V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
VI -- relação nominal aíualizada dos dirigentes da entidade, com endereço,
número e órgão expedkk^da carteira de identidade e número de registro no
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Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB de cada um deles;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço
por ela declarado;

Os documentos deverão ser apresentados para a Secretaria de Assistência Social
que analisará a documentação e fará a solicitação para elaboração do termo de parceria junto a
Procuradoria do Município.

7 - DOS VALORES DAS PROPOSTAS

O valor apresentado pela organização foi avaliado pela Secretaria de Assistência
Social, que para concordância utilizou-se de critérios objetivos para parâmetro na concessão, tais
como, média dos gastos dos últimos anos, número de atendimentos mensais, fatores de risco e
existência ou não de serviços semelhantes (demanda mais custos).

CONCLUSÃO

Por todo exposto, o parecer da Comissão é favorável a celebração de termos de
fomento entre a Administração e a Organização acima elencada independente de chamamento
público, por meio de dispensa e inexigibilidade nos termos do artigo 30 III e 31 da Lei Federal
13.019/2014 desde que atendidas às recomendações, pelo período de doze (10) meses.

Alta Floresta - MT, em 05 de Março de 2018.

(Carimbos e Assinaturas dos componentes da Comissão)

à** T
Secretaria de Educação Secretaria de Esportes

- ^. p—^. .
Secretaria de Rssistência Social Secretaria d/uultura


