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CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS 

 
 
 

O Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, de Montes Claros/MG, 
fundamentado na Lei Municipal nº 3.754, de 15 de junho de 2007, art. 15, XV, Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, na Lei Federal nº 13.204 de 14 de Dezembro de 2015 e no Decreto Federal nº 8.726 de 27 de 
abril de 2016, torna público, para conhecimento das organizações da sociedade civil interessadas, o Edital do 
Chamamento Público com o objetivo de estimular temática ambiental que privilegie a preservação e 
conservação do meio ambiente, a educação ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável e assim 
contribuir com a melhoria ambiental, sustentabilidade e, consequentemente, com a qualidade de vida da 
população do Município. 
 
 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
1.1 Financiamento remuneratório de projetos ambientais para Horticultura Comunitária Urbana, Cercamento 

de Nascentes, Sistemas de Captação de Água de Chuva, Barraginhas, Métodos de Contenção de Processos 
Erosivos e Barramento ao longo do curso hídrico, cujo objetivo é estimular temática ambiental que 
privilegie a preservação e conservação do meio ambiente, a educação ambiental e a promoção do 
desenvolvimento sustentável e assim contribuir com a melhoria ambiental, sustentabilidade e, 
consequentemente, com a qualidade de vida da população do Município. 

1.2 A proposta deverá ser elaborada conforme o modelo disposto no anexo II deste edital. 
1.3 Serão selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade 

orçamentária por eixo para a celebração dos Termos de Fomento. 
1.4 Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 

pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas por este Edital. 

1.5 Para efeito de delimitação da área identificada como Município de Montes Claros, serão utilizadas as zonas 
urbana e rural, que o integram. 

1.6 As entidades poderão apresentar até duas propostas sendo que cada proposta para eixos diferentes. 
1.7 Caso não sejam contemplados todos os valores disponíveis por eixo ou não surjam interessados para 

concorrer determinado eixo, os recursos disponíveis remanescentes poderão, com autorização do 
CODEMA, ser utilizados para contemplar as demais propostas selecionadas, observando a ordem de 
classificação geral.  

 
1.8 Descrição dos eixos temáticos: 

 
EIXOS TEMÁTICOS  VALOR DISPONIBILIZADO POR EIXO 

Eixo Descrição  
01 HORTICULTURA COMUNITÁRIA 

URBANA (CONSTRUÇÃO OU 
ESTRUTURAÇÃO) 

Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de 
recursos do FAMA, o valor de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais) neste eixo. Sendo cada 
projeto no valor até R$ 10.000,00. (incluindo 
material, e placa) 

02 CERCAMENTO DE NASCENTES 
HÍDRICAS. 

Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de 
recursos do FAMA, valor de R$ 40.000,00 
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(Quarenta mil reais) neste eixo. Cada projeto 
poderá contemplar até 03 nascentes. Sendo o 
valor de até R$ 3.333 (três mil trezentos e trinta e 
três reais) por nascente (incluindo mão de obra, 
material, Georreferenciamento, ART e placa).  

03 SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE 
ÁGUA DE CHUVA 

Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de 
recursos do FAMA, o valor de R$ 100.000,00 
(Cem  mil reais) neste eixo. Sendo cada projeto 
no valor até R$ 20.000,00. (incluindo material, 
mão de obra, e placa). 

04 BARRAGINHAS DE CAPTAÇÃO 
DE ÁGUA DE CHUVA 
(CONSTRUÇÃO OU 
MANUTENÇÃO)  

Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de 
recursos do FAMA, o valor de R$ 400.000,00 
(Duzentos mil reais) neste eixo. Sendo cada 
projeto no valor máximo de R$20.000,00, sendo o 
valor de até R$500 por barraginha (incluindo 
contratação de maquinário, Georreferenciamento, 
ART e placa).  

05 MÉTODOS DE CONTENÇÃO DE 
PROCESSOS EROSIVOS (CURVAS 
DE NÍVEL E TERRACEAMENTO) 

Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de 
recursos do FAMA, o valor de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais) neste eixo. Sendo cada 
projeto no valor máximo de R$ 30.000,00 (Trinta 
mil reais) por 10 ha (incluindo projeto 
topográfico, contratação de maquinário e ART e 
placa).  

06 BARRAMENTO EM LEITO DE 
CURSO HÍDRICO 

Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de 
recursos do FAMA, o valor de R$ 150.000,00 
(Cento e cinquenta mil reais) neste eixo. Sendo 
cada projeto no valor até R$ 10.000,00. (incluindo 
material, mão de obra, regulamentação/cadastro, 
ART e placa).  

 
 
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) 
 

2. DAS CONDIÇÕES  
 
2.1 Este Edital abrange a participação de organizações da sociedade civil, sediadas no Município de Montes 

Claros/MG, como Organizações da Sociedade Civil Urbanas e Rurais, bem como os caixas escolares das 
Escolas Públicas e Universidades Públicas, desde que atendam as condições da Lei Federal nº 13.019/2014. 

2.2 Os projetos aprovados deverão utilizar, preferencialmente, recursos naturais, humanos, materiais e técnicos 
no âmbito do Município onde serão executados. 

2.3 Os proponentes deverão apresentar projetos para serem executados em até 06 meses, podendo ser 
prorrogado conforme o artigo 55 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

2.4 Esse Edital abrangerá propostas executáveis apenas no município de Montes Claros. 
2.5 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019/2014, e pelos demais normativos 

aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 
2.6 Os projetos poderão concorrer para categorias de financiamento de: 
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2.6.1 Horticultura Urbana (Eixo 01): 
 
a) Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de recursos do FAMA, o valor de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais) neste eixo.  
b) Cada proposta deverá contemplar apenas 1(uma) horta comunitária no valor máximo de R$ 10.000,00. 
c) Podem estar incluídos nos itens de compra: material de irrigação, mão de obra para instalação do 
sistema de irrigação, insumos e sementes.  
d) O projeto deverá constar de proposta de doação de, pelo menos, 50% da produção da horta. Sendo o 
restante podendo ser vendido para manutenção rotineira da horta após o período de vigência do projeto 
fomentado pelo CODEMA através deste edital. 
e) Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 
pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas pelo Edital. 
 
2.6.2 Cercamento, recuperação e proteção de nascentes hídricas (Eixo 02): 

 
a) Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de recursos do FAMA, o valor de R$ 40.000,00 
(Quarenta mil reais) neste eixo.  
b) O valor gasto por nascente deve ser até  R$ 3.333 (três mil trezentos e trinta e três reais). Cada projeto 
poderá contemplar até 3 nascentes.  
c) Podendo estar incluídos nos itens de compra: postes, arame, grampos, placa indicativa, mão de obra, 
placa indicativa do financiamento do projeto e frete/ combustível. Sendo que este último não poderá 
ultrapassar 7,5% do valor total do contrato. 
d) Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 
pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas pelo Edital. 
  
2.6.3 Sistemas de Captação de Água de Chuva (Eixo 03): 

 
d) Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de recursos do FAMA, o valor de R$ 100.000,00 (Cento 
e quarenta e cinco mil reais) neste eixo.  
e) O valor gasto por  projeto no valor máximo de R$ 20.000,00.  
f) Podendo estar incluídos nos itens de compra: calha, tubulação, bomba, reservatório, mão de obra, placa 
indicativa do financiamento do projeto e frete/ combustível. Sendo que este último não poderá ultrapassar 
7,5% do valor total do contrato. 
d) Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 
pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas pelo Edital. 
 
2.6.4 Barraginhas de captação de água de chuva (construção ou Manutenção) (Eixo 04): 

 
a) Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de recursos do FAMA, o valor R$ 400.000,00 
(Quatrocentos mil reais) neste eixo.  
b) O valor gasto por barraginha deverá ser, no máximo, até R$500,00. Cada projeto no valor máximo de 
R$20.000,00.  
c) O projeto pode constar de construção de barraginhas ou manutenção de barraginhas já existente.  
d) As áreas de alocação das barraginhas devem estar de acordo com as determinações legais do Estado de 
Minas, no sentido a serem dispensadas de cadastro e outorga. 
e) Podendo estar incluídos nos itens:  contratação de maquinário, placa indicativa do financiamento do 
projeto, georreferenciamento e ART do profissional responsável.  
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f) Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 
pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas pelo Edital. 

 
2.6.5 Métodos de contenção de processos erosivos (curvas de nível e terraceamento), (Eixo 05): 

 
a) Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de recursos do FAMA, R$ 60.000,00 (Sessenta  mil 

reais) neste eixo . 
b) O valor gasto por método empregado deve ser até R$500,00. Cada projeto no valor máximo de R$ 

30.000,00 por 10 ha. 
c) Podendo estar incluídos nos itens:  contratação de maquinário, projeto topográfico, ART do profissional 

responsável e placa indicativa do financiamento do projeto. Ressalta-se que o valor maior deverá ser 
empregado na execução do método escolhido e os demais itens não poderão ultrapassar 7,5% do valor 
total recebido. 

d) Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 
pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas pelo Edital. 

 
2.6.6 Barramento em leito de curso hídrico (Eixo 6) : 

 
a) Será disponibilizado pelo CODEMA por meio de recursos do FAMA, o valor de R$ 150.000,00 (Cento 

e cinquenta mil reais) neste eixo. 
b) Cada projeto no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
c) Os valores apresentados na planilha dos projetos não serão cumulativos, nem poderão exceder o valor 

pleiteado, podendo ser inferior aos valores previstos nas categorias acima, e deverá ser utilizado 
exclusivamente no custeio de despesas permitidas pelo Edital, incluindo material, mão de obra, 
regulamentação/cadastro, ART e placa. 

d) O proponente que tiver o projeto aprovado deverá apresentar o cadastro do barramento junto ao IGAM e 
garantir a adequação quanto às questões hídricas e de conservação da vazão do curso hídrico em 
questão. 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
3.1 Fomentar projetos com práticas de conservação e proteção ambiental é o que fundamenta o interesse e a 

relevância deste Edital, especialmente aqueles que possibilitam a Horticultura Comunitária Urbana, 
Cercamento de Nascentes, Sistemas de Captação de Água de Chuva, Barraginhas, Métodos de Contenção 
de Processos Erosivos e Barramento ao longo do curso hídrico. 

3.2   Justifica-se, ainda, pela relevância da proteção e conservação ambiental cuja demonstração de 
viabilidade  deve ser comprovada, bem como a capacidade técnica para desenvolver tais atividades, 
observando-se as disposições e diretrizes legais, técnicas e deste edital. 

  
 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO  
 

4.1  Poderão participar, deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil definidas pelo art. 2º, inciso I, 
alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei Federal nº 13.019/2014, com redação dada pela Lei Federal nº 
13.204/2015, sediadas em Montes Claros/MG. Sendo estas: 

a) Entidade privada sem fins lucrativos, associação ou fundação, que não distribua, entre os seus sócios 
ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
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excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique, 
integralmente, na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

b) As sociedades cooperativas previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por 
programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para 
Colaboração, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência 
técnica e extensão rural e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social; 

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

4.2  É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSCs, para a realização de ações coincidentes 
(quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto 
da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, devendo a rede ser composta por: 

a) Uma “OSC celebrante” da parceria com a administração pública municipal ficará responsável pela rede 
e atuará como sua supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da 
execução do objeto; e 

b) Uma ou mais “OSCs executantes e não celebrantes” da parceria com a administração pública 
municipal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em comum acordo 
com a OSC celebrante. 

4.3  A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSCs executantes e não 
celebrantes mediante assinatura de termo de atuação em rede, que especificará direitos e obrigações 
recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela 
OSC executante e não celebrante e o valor a ser repassado pela OSC celebrante. 

4.4  OSC celebrante deverá comunicar à administração pública municipal no ato da apresentação da 
proposta com a assinatura do termo de atuação em rede. Não é exigível que o termo de atuação em rede 
seja celebrado antes da data de assinatura do termo de Fomento. 

4.5  A OSC celebrante atuação em rede da parceria com a administração pública  municipal: 
a) Será responsável pelos atos realizados pela rede, não podendo seus direitos e obrigações ser sub-

rogados à OSC executante e não celebrante, e 
b) Deverá possuir mais de 5 anos de inscrição no CNPJ e, ainda, capacidade técnica e operacional para 
supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. 

 
 
5. REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO  

 
5.1 A OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, 
inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução 
da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza 
que preencha os requisitos da Lei Federal  nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão 
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, 
Lei nº 13.019, de 2014); 
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c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com 
os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, 
caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (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 da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho. (Art. 33, caput, inciso 
V, alínea “b”, da  Lei nº 13.019, de 2014). 

f) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com 
recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo 

VIII – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de 
capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de  
serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso 
V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

g) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não Será necessária a demonstração de capacidade prévia 
instalada, conforme art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014; 

h) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa, 
(art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

i) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida 
por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

j) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
– CPF de cada um deles, conforme Anexo IV – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 
34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

k) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a 
exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 
2014); 

l) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade 
cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

 
 
6. IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO   
 
    6.1 Ficará impedida de celebrar o termo de Fomento a OSC  que: 
 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada  (art. 39, caput, inciso II, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 

c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação 
às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, 
caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
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d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for 
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou 
com a sanção  prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei 
nº 13.019, de 2014); 

f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal, Controladoria do município 
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 5 (cinco) 
anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha 
sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III  do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 
13.019, de 2014). 
 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
7.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento 

público, constituídas por servidores ou conselheiros do CODEMA. 
7.2 Os membros das comissões representantes do CODEMA serão eleitos conselheiros de direito em 

reunião destinada a este  fim. 
7.3 Os membros não governamentais das comissões não poderão analisar seus respectivos projetos. 
7.4 Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que nos últimos 5 anos tenha mantido 

relação jurídica com a OSC cujo projeto esteja sendo analisado (art. 27, § 2º, da Lei nº 13.019, de 
2014). 

7.5 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 
processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído ou projeto encaminhado 
a outra comissão, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, 
de 2014). 

7.6 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou especialista que não seja membro desse colegiado. 

7.7 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade 
das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade 
e da transparência. 

 
8.  DA FASE DE SELEÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 
 

8.1 CRONOGRAMAS DO EDITAL:  
 
Tabela 01  

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 
1 Publicação do Edital de Chamamento Público.             15/05/2020 

2 Inscrição e envio da Proposta pelas OSCs. 15/05/2020 a 16/06/2020 
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3 Analise das propostas pela Comissão de Seleção 
designada pelo Conselho Municipal de Defesa e 
Conservação do Meio Ambiente, CODEMA 

17/06/2020 a 26/06/2020 
 
 

4 Divulgação do resultado Preliminar. 
 

30/06/2020 

5 
 

Interposição de recursos  30/06/2020 a 06 /07/2020 
Contrarrazões 07/07/2020 a 13/07/2020 

6 Julgamento dos recursos pela Comissão de 
Seleção. 14/07/2020 a 20/07/2020 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo 
da fase de seleção, com divulgação das decisões 
recursais.  
Observação: Data prevista se houver mais de uma 

entidade com proposta classificada por eixo, e estas 

não desistirem da interposição de recurso. 

22/07/2020 

8 Sessão pública para abertura dos Envelopes de 
Documentação dos Classificados dentro do valor 
disponível e análise de documentos no endereço 
Secretaria Municipais de Meio Ambiente, Avenida 
José Corrêa Machado, 900. Ibituruna. Montes 

Claros/MG. CEP: 39.400-127. 

Observação: Data prevista se houver mais de uma 

entidade com proposta classificada por eixo, e estas 

não desistirem da interposição de recurso. 

30/07/2020 às 09h00min 
 

 
8.2  ETAPA 1: PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 
8.2.1  O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Montes 

Claros (www.montesclaros.mg.gov.br), e seu extrato publicado no diário oficial do Município. 
 
8.3 ETAPA 2:  ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS OSCS 

 
8.3.1 INSCRIÇÕE: 

 
8.3.1.1  As inscrições deverão ser feitas, pessoalmente, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14h às 

17:00hs, do período de  15/05/2020 a 16/06/2020, no Conselho Municipal de Defesa e Conservação 

do Meio Ambiente, CODEMA, de Montes Claros, em atividade na Avenida José Corrêa Machado, 

900. Ibituruna. Montes Claros/MG. CEP: 39.400-127. 
8.3.1.2  O Formulário de Inscrição, deve ser preenchido e assinado pelo representante legal da instituição, 

conforme modelo (ANEXO I) juntamente com declaração de ciência e concordância (ANEXO II); 
8.3.1.3  Cada proponente poderá apresentar até dois projetos para diferentes eixos na seleção deste edital.  
8.3.1.4  Caso seja detectada a inscrição do mesmo projeto por proponentes diferentes, todos serão 

inabilitados. 
8.3.1.5  A inscrição do proponente implicará a aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Chamamento Público, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
8.3.1.6 Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de anexos à inscrição 

depois de finalizada. 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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8.3.1.7 Não serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo com os prazos e exigências do 
presente Regulamento. 

8.3.1.8 O envio da documentação incompleta implica a automática inabilitação da inscrição. 
8.3.1.9 O ônus ocasionado com a participação neste Chamamento Público, incluídas as despesas com cópias, 

emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do proponente. 
8.3.1.10 Material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será restituído ao proponente, 

independentemente do resultado da seleção. 
8.3.1.11 Serão desconsideradas as propostas apresentadas após o período e o horário de recebimento referidos 

na tabela 01, cronograma do edital. 
 

8.3.2 ENVELOPE DE PROPOSTA  
 
8.3.2.1 O  Envelope de proposta deverá ser identificado conforme a etiqueta a seguir: 
 

ENVELOPE DE PROPOSTA   
Edital de Chamamento Público 01/ 2020 
Título do projeto: .................................................................................................... 
Nome do proponente: ............................................................................................ 
CNPJ ____________________________ 

 
8.3.2.2 A proposta deverá ser entregue no ato da inscrição em envelope lacrado com todos os pormenores 

exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observado o Anexo X – 

Modelo da Proposta. 
8.3.2.3 A proposta , deverá ser enviada em uma única via impressa, precisará ter todas as folhas rubricadas e 

numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. 
Observado o disposto neste Edital, as propostas deverão conter, as informações conforme o Anexo X – 

Modelo da Proposta. 

 

8.4 ETAPA 3 : ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  PELA COMISSÃO 
DE SELEÇÃO. 

8.4.1 Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela comissão de Seleção do CODEMA, do 
atendimento, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais 
e cumprimento de demais exigências descritas. Esta Etapa  engloba, ainda, a análise da proposta. 

8.4.2 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas 
apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão realizados pela 
Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

8.4.3 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no Cronograma do Edital para conclusão do 
julgamento das propostas  e divulgação do resultado preliminar do processo de     seleção. 

8.4.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 
apresentados no quadro a seguir: 

 
 

TABELA 02 – Critérios de avaliação das propostas apresentadas 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima, por item 

A 
Propósito Ambiental: 

 O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos 
do Edital. 

15 
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Obs.: a atribuição de nota “zero”, neste critério, implica na 
eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da Lei nº 
13.019, de 2014. 
 

B 

Viabilidade técnica: 
  Ações a serem executadas; 
  Metas a serem atingidas; 
  Indicadores que aferirão o cumprimento das metas; 
  Prazos para a execução das ações e para o cumprimento 

das metas. 
 Resultados esperados. 
 Retorno de interesse público. 
 A metodologia aponta, de forma clara e bem definida, 

como as ações serão executadas, incluindo os 
procedimentos, instrumentos necessários e, os detalhes 
técnicos para a sua execução. 

 Caracteriza o público alvo de forma quantitativa e 
qualitativa. 

30 

C 

Exequibilidade:  
A proposta demonstra ter recursos humanos e materiais 
compatíveis com a execução do objeto e alcance das 
metas apresentadas. O plano de aplicação discrimina todos 
os recursos necessários para a execução da proposta e a 
referência de preços de cada um deles, em consonância 
com as metas apresentadas. Valor de referência 

20 

D 

Relevância e impacto Ambiental e social: 
 Benefícios gerados ao meio ambiente, ao público 

diretamente ou indiretamente envolvido, à 
comunidade ou território de atuação. 

 Demonstração da relevância Ambiental para o 
Município. 

 Descrição da realidade ambiental da região e sua 
relação com Projeto proposto. 

20 

E 

Capacidade técnica: 
Capacidade operacional da instituição proponente, por 
meio de experiência com atividades ou projetos 
relacionados ao meio ambiente, a ser aferida na análise 
do seu PORTFÓLIO. 

15 

 

8.4.5 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento, referente 
à TABELA 2 (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação da 
proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato 
às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 

8.4.6 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de  julgamento  
referente à TABELA 2 (E),  informando  as  atividades  ou  projetos  desenvolvidos,   sua duração, 
local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar 
relevantes. 
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8.4.7 Deverá constar na proposta entregue pelo proponente as informações descritas na tabela 2 do edital e: 
a) Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 

realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;  
b) Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;  
c) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos 

abrangidos pela parceria;  
d) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 
e) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, como  

definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas; 

f) A proposta , deverá ser enviada em uma única via impressa, precisará ter todas as folhas rubricadas e 
numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. 
Observado o disposto neste Edital, as propostas deverão conter, as informações conforme o ANEXO X.  

 

8.4.8 Serão eliminadas aquelas propostas: 
 

a) Que recebam nota “zero” em qualquer um dos critérios de julgamento da tabela 2, assim considerada 
a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção; 

b) Que estejam em desacordo com este Edital; ou 
c) Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção e de 

eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, 
inclusive à luz do orçamento   disponível. 

d) Que não atingir 30 pontos, dos 100 possíveis, assim considerada a média aritmética das notas lançadas 
por cada um dos membros da Comissão de Seleção; 

e) Que apresentar cunho político-partidário, institucional, que tenham por objeto a propaganda de 
produtos, marcas, instituições, empresas ou governos, entre outros;   
Que apresentar conteúdos intolerantes ou segregacionistas relativos a credo, gênero e etnia; 

f) As propostas que não observarem as prerrogativas legais dispostas neste edital; 
g) Propostas de diferentes proponentes com mesma proposta e;ou área de execução. Neste caso, ambos 

poderão ser desclassificados, a critério da comissão de seleção. 
 

8.4.9 As propostas não eliminadas serão classificadas, por eixo, em ordem decrescente, de acordo com a 
pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas lançadas 
por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 
julgamento. 

8.4.10 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação 
obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (C) e (D). Caso 
essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade que já realize o projeto 
proposto e com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por  sorteio. 

8.4.11 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de 
referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a 
proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 
13.019, de 2014). 

 

8.5 ETAPA 4: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
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8.5.1 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na data prevista no Cronograma do Edital, divulgará o 
resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de 
Montes Claros MG na internet. 

 
8.6  ETAPA 5: INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR e 

CONTRARRAZÕES . 
 

8.6.1 Após a divulgação do resultado preliminar, havendo uma única entidade com proposta classificada (não 
eliminada) por eixo, os proponentes, poderão, unanimemente, desistir da interposição de recurso, 
através da declaração, procedendo-se à Etapa 7, com divulgação do resultado definitivo e demais 
etapas; 

8.6.2 Havendo fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, os 
participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso 
administrativo, no prazo do Cronograma do Edital, tabela 1, não será conhecido recurso interposto fora 
do prazo. Os participantes que desejarem apresentar contrarrazões aos recursos interpostos terão o 
prazo estipulado no Cronograma do Edital, tabela 1, não será conhecido contrarrazões interpostos fora 
do prazo.  

8.6.3 Interposto, o recurso será comunicado às demais proponentes, através do endereço eletrônico informado 
na proposta,  que poderão contrarrazoá-los no prazo se 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, 
contrarrazoado ou não o recurso, a comissão poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis reconsiderar a 
sua decisão ou fazê-los subir, devidamente informado, a autoridade competente. 
 
  

8.7 ETAPA 6: ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 
 

8.7.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará: 
a) Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo previsto no 

Cronograma do Edital, Tabela 01, com as informações necessárias à decisão final. 
b) A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo previsto no 

Cronograma do Edital, tabela 01. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, 
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo 
recurso contra esta decisão. 

c) O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.8  ETAPA 7: RESULTADO DA FASE DE SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES 
RECURSAIS PROFERIDAS (SE HOUVER).  

 

8.8.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Comissão de 
Seleção deverá divulgar, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros as 
decisões recursais proferidas e o resultado do processo de seleção. 

8.8.2 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta 
classificada (não eliminada) por eixo, e os proponentes, unanimemente, tiverem desistido da 
interposição de recurso, desde que atendidas as exigências deste Edital, o CODEMA em conjunto com 
a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o 
processo de  celebração, antes das datas prevista no cronograma do Edital. 
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8.9 ETAPA 8: HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITVO DA SELEÇÃO 
DAS PROPOSTAS. 
 

8.9.1  A Homologação não gera direitos para OSC à celebração das parcerias. 
 

 
8.10 ETAPA 9: DOS DOCUMENTOS DOS SELECIONADOS.  
 
8.10.1 O envelope de documentação deverá ser identificado conforme a etiqueta a seguir: 
 
 
 

 
 
 
 

 

8.10.2 Os proponentes das propostas selecionadas dentro do valor disponível deverão apresentar os 
documentos em original ou cópia, desde que autenticada por cartório competente ou por servidor do 
setor do Marco Regulatório, sala 222º andar, Prefeitura Municipal de Montes Claros, até 30 (trinta) 
minutos antes da hora marcada para a sessão de recebimento de documentos, conforme Cronograma 
Do Edital, observados sempre os respectivos prazos de validade. 

8.10.3 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que 
impeça a celebração, a OSC deverá regularizar sua situação, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, sob 
pena de não celebração da parceria. 

8.10.4 Se, eventualmente, a documentação não puder ser analisada na sessão, ou se surgirem dúvidas que 
não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão, as quais induzam à interrupção dos trabalhos, 
serão elas consignadas em ata e a conclusão de conferência dos documentos dar-se-á posteriormente 
como condição para a celebração da parceira. 

8.10.5 O envelope de Documentação deverá conter: 
a) Cópia do estatuto da instituição e, caso tenha sido atualizado, cópia da atualização.   
b) Cópia da ata de eleição ou do termo de posse do dirigente em exercício; 
c) Cópias de identidade e CPF do dirigente ou representante legal da entidade; 
d) Relação nominal dos dirigentes com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número 

e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas endereço (ANEXO IV); 

e) Comprovante de que possui no mínimo 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, 
conforme certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, disponível em: receita.fazenda.gov.br 

f) Cópia de comprovante de endereço de sede no município de Montes Claros há, no mínimo, 01 
(um) ano e da sede atual; 

g) Declaração de comprovação de endereço (ANEXO V ); 
h) Declaração de não impedimento, (ANEXO VI); 
i) Declaração sobre Instalações e Condições Materiais (Anexo VIII); 
j) Declaração de Capacidade técnica Operacional (Anexo IX); 
k) Certificado de Regularidade do FGTS, Serão consideradas regulares as certidões positivas com 

efeito de negativas; 
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, Serão consideradas regulares as certidões 

positivas com efeito de negativas; 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

Edital de Chamamento Público 01/ 2020 
Título do projeto: ................................................................................................... 
Nome do proponente: ............................................................................................ 

CNPJ ____________________________ 
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m) Certidões Negativas de Débito - CND municipal, Estadual e Federal/INSS, Serão consideradas 
regulares as certidões positivas com efeito de negativas; 

n) Declarações do representante legal da Instituição, com informações que atendam às vedações 
previstas, no art. 39 da mesma Lei 13.019/2014, (ANEXO VII, ANEXO III); 

o) No caso da atuação em rede, a OSC “celebrante” deverá comprovar também o cumprimento 
dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a serem verificados por meio 
da apresentação dos seguintes   documentos: 

I - Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC “celebrante” existe há, no mínimo, 5 
anos com cadastro ativo; e 

II - Comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a 
rede, sendo admitidos: 

a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que 
a celebrante participe ou tenha participado; 
 

b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos 
públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou 

c)             relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de 
que a celebrante participe ou tenha participado. 

 
9. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
 
9.1 As Organizações responsáveis pelas propostas declaradas selecionadas deverão apresentar o Plano de 

Trabalho consolidado com a proposta e envia-lo para o email do marco regulatório  
marcoregulatorio@yahoo.com, que após elaboração de parecer técnico e jurídico será anexado ao 
termo de fomento. 

9.2 A elaboração do Plano de Trabalho será realizada em diálogo técnico com a administração pública, 
mediante reuniões e comunicações oficiais; 

9.3 Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de Trabalho, solicitado pela administração 
pública ou pela Comissão de Seleção, como condição para sua aprovação, será concedido prazo de 10 
(dez) dias úteis para sua reapresentação pela OSC. 

9.4 A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
 
10. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

 
10.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

 
10.1.1 A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 

legislação regente, incluindo a emissão do parecer técnico. 
10.1.2  No período entre a análise de documentos e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica 

obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da 
parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.  

10.1.3 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver. 
10.1.4 O termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no 

meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 

11. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 
OBJETO 

  

mailto:marcoregulatorio@yahoo.com
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11.1. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este edital correrão à conta de dotação 
orçamentária do FAMMA. 

11.2. Os recursos financeiros para a execução do objeto estão programados em dotação orçamentária, 
prevista no Orçamento do Município para o exercício de 2020.   

 
 

ÓRGÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa Ficha 

02 10 002 18 541 0049 4039 335041 2973 

02 10 002 18 541 0049 4041 335041 2974 

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDO DO MEIO AMBIENTE FAMMA. 

 
11.3. O valor total de recursos estimado será de R$ 800.0000,00 (Oitocentos Mil Reais) no exercício de 2020, 

podendo-se aditivado os termos de fomento. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou 
firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para 
garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios  seguintes. 

 
12. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
12.1 A liberação dos recursos financeiros será efetuada conforme o cronograma de desembolso contido no 

plano de trabalho a ser depositada em conta corrente aberta pela entidade selecionada exclusivamente 
para recebimento e movimentação dos valores aprovados por este edital. Tal conta terá como titular, 
obrigatoriamente, o(a) proponente do projeto aprovado. 
 
 

13. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 

13.1.1 As movimentações nas contas correntes bancárias abertas com o fim específico de liberação dos 
recursos deste Edital somente poderão ser efetuadas para pagamentos previstos das despesas  de cada 
projeto.  

13.1.2   Os pagamentos deverão ser efetuados por meio de transação formal, cheque nominal (cuja cópia 
constará na prestação de contas) ou débito em conta, de forma que fique claro o pagamento 
individualizado de cada despesa.  

13.1.3 O termo de fomento poderá admitir a dispensa da exigência do item 13.1.2 e possibilitar a realização 
de pagamentos em espécie, após saque à conta bancária específica da parceria, na hipótese de 
impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela 
organização da sociedade civil no plano de trabalho, que poderá estar relacionada, dentre outros 
motivos, com: I - o objeto da parceria; II - a região onde se desenvolverão as ações da parceria; ou III - 
a natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria.  

13.1.4 Ato do Presidente do CODEMA disporá sobre os critérios e limites para a autorização do pagamento 
em espécie; 

13.1.5 As despesas devem ser comprovadas mediante recibos, notas e cupons fiscais.    
13.1.6 Os recursos transferidos serão exclusivamente utilizados para realização das ações autorizadas em 

cada Termo de Fomento (pessoas jurídicas), não sendo aceitas despesas realizadas em finalidade 
diferente da autorizada na planilha orçamentária dos projetos. 

13.1.7 Não poderão, ainda, ser realizadas despesas com recursos transferidos pela concedente com taxa de 
administração, remuneração a servidor ou empregado de órgão ou entidade pública da administração 
direta ou indireta de todas as esferas, taxas bancárias, multas, juros, correção monetária ou porte de 
correio. 
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13.1.8 Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

13.1.9 Os originais dos documentos comprovantes de despesas deverão ser identificados, essencialmente, em 
nome do(a) proponente e seu CPF ou CNPJ e, preferencialmente, com aposição de carimbo ou 
declaração de recebimento. 

13.1.10 As faturas, notas fiscais e outros documentos comprobatórios deverão conter o atesto do recebimento 
do material adquirido ou do serviço prestado e a data do recebimento, com a assinatura identificada. 

13.1.11 Em caso de previsão de recursos complementares advindos de outras fontes, o valor deve estar 
discriminado na planilha orçamentária do projeto. 

13.1.12 O saldo não utilizado na forma estabelecida no instrumento do Termo de Fomento (pessoas jurídicas) 
deverá ser devolvido ao município. 

13.1.13 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, 
dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 

a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais e trabalhistas; 

b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução 
do objeto da parceria assim o exija; 

c) Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao 
valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre 
outros); e 

d) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 
equipamentos e materiais. 

 

13.1.14 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com o orçamento disponível pelo Município. 

 
14. CONTRAPARTIDA 
 
14.1 Não será exigida contrapartida com base na Lei do Marco Regulatório Nº 13.019/2014. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 
Montes Claros/ MG , com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado 
da data de publicação do Edital. 

15.2  Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 5 (dias) dias da 
data-limite para envio das propostas, protocolar a impugnação no  CODEMA (Conselho Municipal de 

Defesa e Conservação do Meio Ambiente) de Montes Claros, em atividade na Avenida José Corrêa 

Machado, 900. Ibituruna. Montes Claros/MG. CEP: 39.400-127.  A resposta às impugnações caberá a 
Comissão de Seleção do CODEMA. 

15.3 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, 
deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da 
proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: marcoregulatorio@yahoo.com Os 
esclarecimentos serão prestados de forma eletrônica. 

mailto:marcoregulatorio@yahoo.com


 

17  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA 

 
 

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As 
respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

15.5 Eventual modificação no edital decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

15.6 O CODEMA resolvera os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as 
disposições legais da Lei Federal 13.019/2014  e os princípios que regem a administração pública. 

15.7 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou 
em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza, desde que aprovado pelo CODEMA. 

15.8 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 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. 

15.9 O CODEMA  não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste chamamento público. 

15.10 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à 
participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não 
cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública ou CODEMA. 

15.11 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

I- Ficha de inscrição; 
II- Declaração de Ciência e Concordância; 
III- Declaração de que não serão Remunerados conforme art. 39 da Lei 13.019/2014 
IV- Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;  
V- Declaração de Comprovação de Endereço; 
VI- Declaração de Não Impedimentos; 
VII- Declaração de Vedação conforme art. 39 da Lei 13.019/2014;  
VIII- Declaração Sobre Instalações e Condições Materiais  
IX- Declaração de Capacidade Técnica 
X- Modelo de Plano de Trabalho; Minuta do termo de Fomento 

 
15.12 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal 13.019/2014, cujas normas ficam 

incorporadas integralmente neste edital, ainda que não se faça menção expressa, bem como a Lei Federal 
13.204/2015.  
 

Montes Claros, 05  de Maio  de 2020 
 

_____________________________ 
Paulo de F. Ribeiro 

Secretário Municipla de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/Presidente do Conselho Municipal de 
Defesa e Conservação do Meio Ambiente- CODEMA 
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FICHA DE INSCRIÇÃO (ANEXO I) 

 

Cidade,  ___/____/2020. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Comissão de Seleção 

Chamamento Público  01/2020 

Pelo presente, o Sr (a) ............................................., representante legal da 

................................., CPF ................................, residente na ..................................., vem 

Solicitar a inscrição da organização  da Sociedade Civil para receber recursos públicos que serão destinados ao 

objeto do chamamento público  01 /2020/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Igualmente, informo que a proposta apresentada trata de caráter Social e sem fins lucrativos . 

Por fim, informo que estou de acordo com todas as condições estipuladas no Chamamento  Público. 

_____________________________ 

Nome do Representante 

CPF 
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ANEXO II 
 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 
 
 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as 

disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 01/2020 e em seus anexos, bem como que se 

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção. 

 
 
Montes Claros MG ,  de  de 20__ 
 
 
 
........................................................................................... 
 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador (a) da carteira de identidade 

n.º ________ expedida pela _________, inscrito (a) no CPF sob o n.º _______________________, na 

qualidade de representante legal da [Nome da organização da sociedade civil], sediada no __________, 

Bairro _______, CEP: _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º_______, 

declaro que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública 

Municipal; 

a) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública Municipal  celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 

específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

b) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio 

público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem 

ou de ocultação de bens, direito e valores. 

A presente declaração é feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante toda e qualquer responsabilidade, 

seja na esfera penal, civil ou administrativa, em caso de sua falsidade. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Montes Claros, __________ de ____________________ de 20___. 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO IV 

RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES 

(art. 34, VI da Lei n° 13.019/2014) 

 

Nome N° CPF 

N° RG Órgão Expedidor Cargo Função 

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 

Bairro Cidade CEP 

Telefone Telefone E-mail  

 

Nome N° CPF 

N° RG Órgão Expedidor Cargo Função 

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 

Bairro Cidade CEP 

Telefone Telefone E-mail  

 

Nome N° CPF 

N° RG Órgão Expedidor Cargo Função 

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 

Bairro Cidade CEP 

Telefone Telefone E-mail  

 

Montes Claros, __________ de ____________________ de 20___. 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO 

(Art. 34, VII da Lei n° 13.019/2014) 

 

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

___________, se encontra sediada à _____________, nº ____, Bairro _______, na cidade de 

__________/____, conforme comprovante de conta (água, luz ou telefone)/contrato de locação, em anexo, 

inscrita no CNPJ nº ____________, ativo há de _____ (____) anos de existência, confirmando a veracidade 

das informações confirmadas no comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido pela 

Receita Federal do Brasil. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

 

Montes Claros, __________ de ____________________ de 20__. 

 

 

  

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO VI  

  DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

(art. 39 da Lei n° 13.019/2014) 

Declaro, para fins de habilitação, que a ________ (identificar a OSC) e seus dirigentes, não incorrem em 

quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e, portanto: 

I – é regularmente constituída (ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional); 

II – não é omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III – não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública Municipal ou, seus respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV – não teve contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos ou, foram sanadas as 

irregularidades que motivaram a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados ou, foi 

reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição ou, a apreciação das contas encontra-se pendente de decisão 

sobre recurso com efeito suspensivo; 

V – não há punição vigente de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração ou, de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

VI – não há punição vigente de suspensão de participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgão ou entidade da administração pública do Município de Montes 

Claros; 

VII – não há punição vigente de declaração de inidoneidade para participar de chamamento público e de 

celebrar parcerias ou contratos com órgãos ou entidades de qualquer esfera de governo; 

VIII – não teve 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; 

IX – não tem, entre seus dirigentes, pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, 

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

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Montes Claros, __________ de ____________________ de 20__. 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO 

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador (a) da carteira de identidade 

n.º ________ expedida pela _________, inscrito (a) no CPF sob o n.º _______________________, na 

qualidade de representante legal da [Nome da organização da sociedade civil], sediada no __________, 

Bairro _______, CEP: _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º_______, 

declaro que nenhum dos seus dirigentes é Membro de Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente de 

Órgão ou Entidade da Administração Pública do Município de Montes Claros, ou respectivo cônjuge ou 

companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

Declaro também que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive 

aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

A presente declaração é feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante toda e qualquer responsabilidade, 

seja na esfera penal, civil ou administrativa, em caso de sua falsidade. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Montes Claros, __________ de ____________________ de 20__. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 
 
 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, 

que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

 

 Irei contratar ou irei adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas. 

OU 

 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como, ainda, irei  contratar 

ou irei  adquirir com recursos da parceria outros bens para  tanto. 

 
 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A 

presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

Montes Claros - MG,  de  de 20 

 . 

 (Nome E Cargo Do Representante Legal Da OSC) 
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

(Art. 33, V, “C” da Lei n° 13.019/2014) 

 

Eu________________, brasileiro, portador da CI Nº _________, e CPF Nº __________, residente e 

domiciliado à ______________, representante legal da Organização da Sociedade Civil, denominada de 

Associação ____________, com Sede na Av. _________________ Montes Claros-MG, inscrito no CNPJ nº 

__________________, DECLARO, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos 

da Lei nº 13.019/2014, art. 33, “c”, que a referida entidade possui capacidade técnica e operacional e está 

em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias, dispondo de estrutura para 

execução do Termo de Colaboração/Fomento. 

 

Montes Claros,  ____ de _____de 2020     . 

___________________________________________ 
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ANEXO X 
    MODELO DA PROPOSTA 

 
3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 
 

Neste item deve-se descrever a realidade do território de atuação da entidade e a situação na qual o projeto 
pretende intervir, ou seja, os problemas prioritários a serem enfrentados. 
Deve ser demonstrado ainda o nexo entre essa realidade e a metas a serem alcançadas. 
 
Obs.: É necessário agregar informações de diagnósticos ou  pesquisas que efetivamente retratem a realidade em 
que o projeto vai atuar. 
 
4. JUSTIFICATIVA: 
 

A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos 
motivos de ordem prática que tornam importante a realização do projeto.  Deve-se caracterizar a situação-
problema e a população que sofre as suas consequências. 
Falar dos indicadores - número da população, indicadores ambientais, dados ambientais, convênios em 
andamento sobre o tema, histórico de projetos já implementados e seus resultados, equipe disponível para 
execução do projeto. 

Para a elaboração deste item, é importante observar as seguintes questões: 
• Com que problemas o projeto pretende lidar? 
• Como esses problemas se apresentam na área geográfica especifica do projeto? 
• Quais as possíveis causas desses problemas? 
• Quais as características socioeconômicas e culturais dessa área? 
• Que problemas e oportunidades são considerados prioritários? 

 
5. OBJETIVOS: 

 
5.1 OBJETIVO GERAL:  

É a indicação daquilo que se pretende alcançar com o projeto proposto. Deve estar diretamente 
relacionado à linha de atuação e demonstrar o resultado que se pretende alcançar com sua realização. 

O objetivo deve responder as perguntas: o que fazer? Para quem? E onde? Para que fazer? 
Como o objetivo será traduzido no plano de trabalho como objeto, sugerimos que seja formulado 

acrescentando a quantificação geral e o local onde será realizada a ação. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1-DADOS CADASTRAIS  
NOME DA ENTIDADE: CNPJ: 
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: UF: CEP: 
E-MAIL: TELEFONE: 
NOME DO RESPONSÁVEL CPF: 
ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 
EMAIL: TELEFONE: 
2-  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
NOME DO PROJETO: PRAZO DE EXECUÇÃO: 
PÚBLICO ALVO: Descrever e quantificar o público que será diretamente e indiretamente atendido pelo projeto. 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Descrever a área de atuação do projeto. (Onde será realizado? Em quais regiões de 

montes claros?) 
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Os objetivos específicos são as etapas fundamentais para se alcançar o objetivo geral. Devem ser 
capazes de demonstrar as estratégias que serão utilizadas pelo projeto. Devem ser exequíveis, hierarquizados 
e mensuráveis. 
 
Importante: O número de objetivos específicos deve ser o necessário para atingir o objetivo geral, e não 
mais do que isso. Um objetivo específico pode ensejar várias atividades e ações, para que seja atingido. 
 

Os objetivos específicos deverão responder: “o que?”, “quando?” e “quanto?”, iniciando a frase 
com os seguintes verbos: capacitar, implantar, implementar, elaborar, disponibilizar, incorporar, desenvolver, 
qualificar, expandir, coordenar, estruturar, habilitar, propiciar, dentre outros. 
 

 Devem também ser: mensuráveis (para permitir o acompanhamento e a avaliação); 
Apropriados (vinculados ao objetivo geral); 
 Determinados no tempo (tendo um prazo para sua realização); -Claros (para evitar interpretações 
diversas); Realistas (espelhando a realidade). 

 
6. METAS E INDICADORES: 
 
6.1 METAS 

 
 As metas levam ao alcance dos objetivos propostos. Elas têm de estar relacionadas a cada objetivo 
específico estabelecido para o projeto e ser: mensuráveis (refletir a quantidade a ser atingida), específicas (não 
genéricas), temporais (indicar prazo para a sua realização), alcançáveis (serem factíveis, realizáveis), 
significativas (importantes para o alcance dos resultados esperados e para resolver ou minimizar o problema 
descrito na justificativa). 

 
Meta: indicar como  meta os elementos que compõem o objeto; 
Etapa/fase: indicar cada uma das ações em que se pode dividir a execução de uma meta; 
Especificação: relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase; 
Duração (início/término): refere-se ao prazo previsto para início e término da implementação de cada meta, etapa 
ou fase. 
 

Meta  Especificação Da Meta 
(Descrição de metas a 
serem atingidas) 

Etapa/Fase Duração  
Início Término 

01 Ex.: Aquisição de 
material para as oficinas 

Etapa 01:Descrição das atividades a serem executadas 
Ex.: Adquirir material de consumo e permanente para as  

Ex.: 
Mês 01 

Ex.: 
Mês  06 

02  Etapa 01:    

03 Ex.: Execução da oficina 
de Dança 

Etapa 01:   

Etapa 02:    

 
*Informar quais são as metas, o período previsto para início e término da realização. Se for 
necessário, acrescentar mais metas e etapas. 

6.2 INDICADORES 
 

*Informar quais são os indicadores do projeto. 

São parâmetros para a aferição dos objetivos e resultados esperados de um projeto; os indicadores são 
essenciais para detalhar em que medida os objetivos foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de 
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tempo e numa localidade específica. São fundamentais para identificar as mudanças decorrentes durante 
o processo de trabalho/ intervenção previstos em um projeto; fornecem informações relevantes e em 
quantidade que permitem a análise e a tomada de decisão; 

Alguns Tipos de indicadores 

6.2.1 Indicadores de processo: 
São medidas que indicam a realização das atividades. Muitas vezes, é solicitado também o meio de 
verificação, que é a forma de coleta das informações, conforme pode ser observado no exemplo abaixo: 
 

Atividade Indicadores Meios de verificação 
Realizar capacitações em 
educação especial para 30 
adolescentes. 

– Quantidade de capacitações 
realizadas; 
– Quantidade de capacitados. 

– Listas de presença 
– Fotos 
– Relatórios 

 

6.2.2 Indicadores de resultado: 

Procuram representar os efeitos diretos, imediatos e concretos de uma intervenção Essas medidas 
expressam, direta ou indiretamente, os benefícios decorrentes das ações empreendidas. Está relacionado 
aos objetivos específicos. Veja o exemplo: 

 
Objetivo específico Indicadores Meios de verificação 
Contribuir para a 
educação das crianças 

-Média de notas dos alunos  
-Índices de aprovação 
 

– Fotos 
– Relatórios 
– Visitas técnicas 
– Entrevistas 

 
6.2.3  Indicadores de impacto: 
 
Procuram medir as consequências de uma dada intervenção. Possuem natureza abrangente e medem os 
efeitos de médio e longo prazo. Está mais relacionado ao objetivo geral. Veja o exemplo: 
 

Objetivo Geral Indicadores Meios de verificação 
Proporcionar ações 
educacionais e sociais em 
tempo integral no intuito de 
gerar conhecimentos. 

– Redução de crianças e 
adolescentes em situação de rua 
 

– Relatos 
– Pesquisa 
– Relatórios de Notas  
– Relatórios  

 
 

7. METODOLOGIA/ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 

Descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para executar as atividades previstas, devendo explicar 
passo a passo a realização de cada atividade. Deve-se descrever como o projeto será desenvolvido (ações, 
atividades previstas, meios de realização), ( cadastramento, o tempo previsto, a equipe  a divisão do trabalho, 
Informações curriculares sobre a equipe que trabalhará no projeto, enfim, tudo aquilo que será utilizado para a 
execução do projeto. Havendo outros parceiros envolvidos diretamente na realização do projeto deve-se explicitar 
sucintamente como ocorrerá a participação de cada um. 

 
8. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DO 

PROJETO 
  
8.1 DETALHAMENTOS DAS DESPESAS 
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Previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela 

parceria, (Preencher o arquivo, PLANILHA DA PROPOSTA-DETALHAMENTO DAS DESPESAS, em Excel, 
DISPONÍVEL no site do município,  e anexa-lo à proposta) 
 

Item Descrição UND Qtde 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Subtotal 

001          R$                             

Valor Total:  
 

8.2  RECEITAS 
  

ESPECIFICAÇÃO Valor R$ % 
RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE - FAMMA  
  

CONTRAPARTIDA VOLUNTÁRIA (caso houver)   
VALOR TOTAL   100,00% 

 
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Cronograma de Desembolso (Concedente) (R$ 1,00) 
Parcela Única  ...    
Cronograma de Desembolso (Contrapartida se houver ) (R$ 1,00) 
Parcela Única ...    
     

 
10. FUTURO DO PROJETO 

 
Apresentar objetivamente de que forma o Projeto será executado após o término da parceria firmada. Se outras 
entidades governamentais ou não-governamentais se interessaram em dar continuidade aos trabalhos e de que 
forma, apresentar as possibilidades ou impossibilidades de continuidade dos trabalhos e quais os fatores que 
poderão facilitar ou dificultar o engajamento de outras entidades ou órgãos. 

 
Montes Claros, ______ de______de 20____. 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil 
 
A proposta deverá ser enviada em uma única via impressa, precisará ter todas as folhas rubricadas e 
numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. 

 
 
 

ANEXAR O PORTFÓLIO À PROPOSTA 
 

Capacidade técnico- operacional da instituição proponente, por meio de experiência com ações 
relacionadas a distribuição de água em meio rural comprovada no PORTFÓLIO ou de natureza semelhante. 

O proponente deverá descrever minuciosamente no portfólio as experiências relativas a Capacidade 
técnico- operacional,  informando  as  atividades  ou  projetos  desenvolvidos,   sua duração, local ou 
abrangência, beneficiários, resultados alcançados, fotos, dentre outras informações que julgar relevantes. 
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ANEXO XI 
 

MINUTA DO TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS MG , POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , O 
CODEMA  E    A    ORGANIZAÇÃO    DA    SOCIEDADE   
CIVIL ___________________________ 

 
O município de Montes Claros MG , inscrita no CNPJ sob o n. XXXXXXX, sediada na Rua xxx, nº, 
Montes Claros , Minas Gerais, MG, CEP XXXXX, por seu Secretário, XXXXX, CPF XXXXXXX, 
doravante denominado partícipe,  O Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de 
Montes Claros - CODEMA , inscrito no CNPJ _______/____, com sede nesta cidade à _____, ____, ____, 
representado pela seu Presidente ____________,  CPF n.°  , aqui chamado Interveniente, e a ________, 
inscrita no CNPJ sob o n. ________, com sede em ______, representada por _____, CPF _______, 
doravante denominada Organização da Sociedade Civil, em observância às disposições da Lei Federal n. 
13.019, de 31 de julho de 2014, das Leis Orçamentárias vigentes, resolvem celebrar o presente Termo de 
Fomento, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público __/2020, tem por objeto a celebração, em 
regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades   de   interesse   público   
e   recíproco, mediante   a   realização   do   projeto       “  ____”, conforme detalhado no Plano de 
Trabalho anexo. 

1.2  O objeto deste Termo de Fomento não consiste, envolve ou inclui, direta ou indiretamente, delegação 
das funções de regulação, fiscalização, de exercício do poder de polícia ou outras atividades exclusivas 
do Estado. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
 
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 
 

a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o valor de R$ XXXX (XXXX), conforme 
cronograma de desembolso, parte integrante do plano de trabalho. 

b) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de 
desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do 
Termo de Fomento, conforme art. 48 da Lei Federal n.º 13.019/2014; 

c) Fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião 
da celebração das parcerias, conforme art. 63, §1 º e 2º da Lei n.º 13.019/2014; 

d) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público juntamente com o CODEMA deverá designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades, conforme art. 35, §3º da Lei Federal n.º 13.019/2014; 

e) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos, conforme art. 50 
da Lei Federal n.º 13.019/2014; 

f) Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos 
na parceria, conforme art. 12 da Lei Federal n.º 13.019/2014; 
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II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 

a) Executar o objeto desta parceria em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pela 
comissão de seleção do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, 
CODEMA, de Montes Claros/MG -CODEMA, cópia em anexo, que é parte integrante desta 
parceria; 

b) Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL; 

c) Manter na sua sede social e em local visível, placa indicativa do Termo de Fomento com o 
Município e CMDCA, em cumprimento do disposto no art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

d) Facilitar, aos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a supervisão e 
o acompanhamento das ações relativas ao cumprimento do presente Termo de Fomento e de Plano 
de Trabalho dele integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter 
acesso a informações necessárias; 

e) Obter e manter a autorização de funcionamento; 
f) Aplicar os recursos financeiros repassados, exclusivamente no cumprimento do objeto de que trata 

a Cláusula Primeira do presente termo de Fomento, devendo sua movimentação ser processada em 
estabelecimento bancário oficial, em conta corrente específica, destinada para este fim, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

g) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Fomento, conforme art. 63 e 
seguintes, da Lei Federal n.º 13.019/2014;  

h) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de Fomento, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização 
da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria 
ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, conforme art. 42, XX da Lei Federal n.º 
13.019/2014; 

i) Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da 
celebração da parceria, estes poderão permanecer na sua titularidade ao término do prazo deste 
Termo de Fomento, desde que autorizado pelo CODEMA, obrigando-se a OSC agravá-lo com 
cláusula de inalienabilidade, devendo realizar a transferência da propriedade dos mesmos à 
Administração Pública, na hipótese de sua extinção. 

j) É de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de 
custeio, de investimento e de pessoal;  

k) Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a 
entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de 
contas, em cumprimento do parágrafo único do art.68 da Lei Federal n.º 13.019/2014; 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA INTERVENIENTE 
 
3.1  Acompanhar a aplicação dos recursos disponibilizados, avaliando as metas alcançadas e se os objetivos 
da parceria foram cumpridos através de relatório de acompanhamento dos resultados sociais alcançados pelo 
Projeto. 
3.2  Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, conforme art. 58 da 
Lei Federal n.º 13.019/2014; 
3.3 Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de 
monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, conforme art. 59 da Lei 
Federal n.º 13.019/2014; 
3.4 Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação dos 
objetivos a serem alcançados referentes a este Termo de Fomento; 
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3.5 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o CODEMA juntamente com a administração pública deverá designar novo gestor, assumindo, 
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades, conforme 
art. 35, §3º da Lei Federal n.º 13.019/2014; 
 
CLÁUSULA QUARTA  - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de 
Fomento é de R$ XXXX (XXXX), conforme cronograma de desembolso, parte integrante do plano de 
trabalho. 
4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de 
Fomento, recursos no valor de R$ XXXX (XXXXX) conforme cronograma de desembolso, parte integrante 
do plano de trabalho, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária, conforme discriminação, 
DOTAÇÃO: ___________________ 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária específica vinculada a este instrumento. 
 
5.2 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto do termo fomento ou da 
transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos 
transferidos, conforme art. 51, parágrafo único, da Lei n.º 13.019/2014; 
 
5.3 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos 
seguintes casos, conforme art. 48 da Lei n.º 13.019/2014: 
 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 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 da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
 
5.4 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública, conforme art. 52 da Lei n.º 13.019/2014. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 
6.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as 
cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
 
6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos nos termos do art. 45 da Lei n.º 
13.019/2014, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para: 
 
I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
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II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
 
CLÁUSULA  SÉTIMA  - DA VIGÊNCIA 
 
7.1 - O presente Termo de Fomento vigerá, da data da sua publicação até   ___ , conforme o Plano de 
Trabalho para a consecução de seu objeto.  
 
7.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias 
antes do termo inicialmente previsto, conforme art. 55, caput, da Lei n.º 13.019/2014; 
 
7.3 - A prorrogação de ofício da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública 
quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso 
verificado, conforme art. 55, parágrafo único da Lei n.º 13.019/2014. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 – Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da 
parceria será acompanhada e fiscalizada pelo Conselho Municipal De Defesa E Conservação Do Meio 
Ambiente – CODEMA. 
 
8.2 – A comissão de monitoramento e avaliação designada pelo Conselho Municipal De Defesa E Conservação 
Do Meio Ambiente – CODEMA, homologará o relatório técnico a que se refere o § 1º do art. 59 da Lei n.º 
13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos que deverá conter: 
 

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;  
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido 

em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano 
de trabalho;  

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública;  
IV -  Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade 

civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 
respectivo termo de colaboração ou de fomento;  

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles, interno e externo, no âmbito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias. 

 
8.3 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, conforme art. 62 da 
Lei n.º 13.019/2014, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de 
serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de 
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
 
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a 
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de 
paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 
executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas 
responsabilidades. 
 
CLÁUSULA NONA  - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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9.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, nos termos do art. 64 da Lei n.º 
13.019/2014, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas 
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de 
contas. 
 
§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. 
 
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da aplicação dos recursos repassados. 
 
9.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos 
documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios: 
 
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou 
projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados; 
II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.   
 
9.3 - A Administração Pública Municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: 
 
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e 
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a 
execução do termo de fomento. 
 
9.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, 
de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto: 
 
I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 
II - os impactos econômicos ou sociais; 
III - o grau de satisfação do público-alvo; 
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 
 
9.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos 
previstos na Lei nº 13.019/2014, devendo concluir, alternativamente, pela: 
 
I - aprovação da prestação de contas; 
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. 
 
9.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização 
da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, conforme art. 70 da Lei n.º 13.019/2014. 
 
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre 
a prestação de contas e comprovação de resultados, conforme art. 70, §1º da Lei n.º 13.019/2014. 
 
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a 
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências 
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para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 
nos termos da legislação vigente,  conforme art. 70, §2º da Lei n.º 13.019/2014. 
 
9.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e 
cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período, conforme art. 71 da Lei n.º 13.019/2014. 
 
9.7.1 O transcurso do prazo definido no art. 71 da Lei n.º 13.019/2014 sem que as contas tenham sido 
apreciadas: 
 
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 
 
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem 
prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente 
apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a 
apreciação pela administração pública. 
 
9.8 - As prestações de contas serão avaliadas, nos termo do art. 72 da Lei n.º 13.019/2014: 
 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos no plano de trabalho; 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 
que não resulte em dano ao erário; 
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 
 

a) omissão no dever de prestar contas; 
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 
9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por 
omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres 
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegação, conforme art. 72, §1º da Lei n.º 13.019/2014. 
 
9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a 
decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário 
seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo 
plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da 
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não 
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos, conforme art. 72, §2º da 
Lei n.º 13.019/2014. 
 
9.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a 
organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a 
prestação de contas, conforme art. 68, parágrafo único da Lei n.º 13.019/2014. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS ALTERAÇÕES 

 
10.1 –O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante 
termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, conforme art. 57 da Lei n.º 13.019/2014. 
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10.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do 
objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 
 
11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, 
de 2014, e da legislação específica, a aministração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos; 
III -  declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 
 
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito ou 
do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 
 
11.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a 
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 
 
11.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 
 
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
12.1 - O presente termo de Fomento poderá ser rescindido: 
 
I – Pela administração pública independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
nas seguintes hipóteses:  
 

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e  
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas 
Especial. 
 

II - Por qualquer uma das partes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições 

nele pactuadas, bem como pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que torne formal ou 
materialmente inexequível ou, ainda, amigavelmente ou por ato unilateral, devidamente motivado, 
mediante comunicação prévia da parte que dele desinteressar, com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias. 
 
III- Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Organização da Sociedade Civil. 

 
12.2- O prazo de publicidade da intenção de rescisão do instrumento será no mínimo com 60 (sessenta) dias 
de antecedência da data que a recisão for efetivada; 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
 

15.1. - A eficácia do presente termo de Fomento fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 
 
I - as comunicações relativas a este termo de Fomento serão remetidas por correspondência eletrônica e 
postal serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;  
 
II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que 
possam ter implicações neste termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios 
circunstanciados. 
 
14.2- Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal 13.019/2014, cujas normas ficam 
incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa, bem como a Lei 
Federal 13.204/2015.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Fomento, que não possam 
ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo de Montes Claros - MG, com renúncia expressa a outros, 
por mais privilegiados que forem. 
 
15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 
ANEXO I- PLANO DE TRABALHO 

 
Montes Claros, ____de _____ de  __________ 

 


