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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/FMDCA/2021 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CMDCA) de Florianópolis, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (SEMAS) , responsável pela gestão do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (FMDCA), no uso de suas atribuições e com base na 

deliberação da Plenária Extraordinária do CMDCA ocorrida aos 11 de fevereiro de 

2021, torna público EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/FMDCA/2021 , para 

a seleção de projetos, a serem financiados com recursos captados através do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  (FMDCA/FloriCriança) , que 

estejam em consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente do 

município de Florianópolis e obrigando-se à fiel observância das disposições contidas 

na Lei Federal n. 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal 21.966, de 08 de setembro de 

2020, o qual regulamenta as parcerias entre o Município de Florianópolis e as 

Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 2014 e 

pelas demais disposições legais aplicáveis, assim como pelo disposto no presente 

Edital.  

 

Este Edital contém 04 (quatro) anexos , partes integrantes da seleção aqui regida, de 

conhecimento e cumprimento obrigatório aos participantes. 

 

1. INSTRUÇÕES AO PROPONENTE 

1.1. O objetivo destas instruções é determinar os procedimentos que orientarão o 

presente processo de chamada pública para seleção e chancela de propostas de 

projetos encaminhadas por Organizações da Sociedade Civil (OSC’s ), inscritas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis 

(CMDCA), as quais, em parceria com o Município de Florianópolis, por interveniência 

da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, poderão vir a ser executadas, por meio da 

formalização de Termo de Fomento, visando a Promoção, Proteção e de Defesa de 

Direitos, tendo como beneficiários crianças e adolescentes,no âmbito do Município de 

Florianópolis/SC., conforme condições estabelecidas neste Edital. 
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1.1.1. Chancela é a autorização para captação de recursos ao Fundo Municipal do 

Direito da Criança e do Adolescente destinados à execução de projetos aprovados pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), segundo as 

condições dispostas neste Edital e demais legislações vigente. 

1.2. A Proponente deverá seguir rigorosamente as instruções apresentadas por este 

Edital, sendo que a não observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à 

desclassificação da proposta, independentemente dos motivos que possam ser 

alegados. 

1.2.1. Alegações de desconhecimento dessas Instruções não serão aceitas como 

razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na 

apresentação da proposta.  

1.3. Os procedimentos necessários ao cumprimento do objeto deste Edital se darão por 

meio da Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. 

1.3.1. O  CMDCA e a SEMAS não se responsabilizam por dados incompletos e/ou 

inconsistentes cadastrados pela OSC na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 

de Parcerias que venham a inviabilizar a comunicação entre as partes durante todas as 

etapas necessárias ao cumprimento do objeto deste Edital. 

1.3.2. É de responsabilidade da OSC verificar periodicamente seus e-mails informados 

no momento do cadastro da proposta e a Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 

de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis, afim de  atender às possíveis 

solicitações e prazos estipulados pelo CMDCA e SEMAS. 

1.4. A Organização da Sociedade Civil poderá apresentar até 03 (três) propostas  de 

projetos para futuro financiamento com recursos a serem captados através deste 

Edital. 

1.4.1. Para cada proposta apresentada, a proponente deverá indicar uma das diretrizes 

elencadas no item 2.1  deste Edital, ficando vedada a inscrição de mais de um 

projeto na mesma diretriz; 

1.4.2. As propostas de projetos apresentadas devem, obrigatoriamente, estar em 

conformidade com programas desenvolvidos pela Organização da Sociedade Civil 

voltados à criança e adolescente, os quais devem estar devidamente inscritos no 

CMDCA/Florianópolis. 
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1.4.3. As propostas de projetos somente serão submetidos à avaliação se a 

Organização da Sociedade Civil proponente estiver registrada no CMDCA de 

Florianopólis . 

1.4.4. Os projetos que contenham previsão de execução de suas atividades fora do 

âmbito do município de Florianópolis, serão automaticamente eliminados do 

chamamento público. 

1.5. Não será aceita a inscrição e entrega de documentos de forma diferente do 

previsto nas instruções estabelecidas neste Edital, salvo por solicitação do CMDCA 

e/ou da SEMAS. 

1.6. Não será aceita a inclusão de documentos e/ou informações para compor a 

inscrição, diferente do previsto nestas instruções ou após o encerramento do prazo de 

inscrição previsto por este edital, salvo por decisão do CMDCA e/ou da SEMAS. 

1.7. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros produtos 

intelectuais afins à parceria pretendida e nela utilizadas serão considerados 

propriedade dos autores, reservando-se o CMDCA e a SEMAS ao direito de utilizarem 

estas obras, no todo ou em parte, na divulgação do programa e na disseminação dos 

métodos e estratégias empregados na execução do objeto.  

1.8. Fica a OSC obrigada mencionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA/FloriCriança) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), 

através da utilização das respectivas logomarcas, em suas campanhas, peças de 

comunicação institucional e demais materias que vierem a ser produzidos em 

decorrência de proposta financiada com recursos provenientes deste Edital de 

Chamamento Público. 

1.9. Este procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, pelo Decreto Municipal 

nº 21.966, de 08 de setembro de 2020, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 

condições previstas neste Edital. 

1.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 

oportunidade e conveniência administrativas.  
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1.11. Os recursos destinados à execução do Serviço objeto deste Edital, correrão à 

Conta do Orçamento: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
PROJETO ATIVIDADE:  2979 
ELEMENTO DE DESPESA:  3.3.50.41.00.00.00.00.0900 - Contribuições - Fonte 900 

1.12. A utilização dos recursos financeiros nesta cláusula deverá, obrigatoriamente, 

ocorrer de acordo com o estabelecido no documento  “Anexo I – Termo de 

Referência” deste Edital. 

1.13. Os recursos financeiros serão repassados pela PMF/SEMAS à OSC em forma a 

ser definida durante a Fase de Celebração da parceria pretendida e guardando 

consonância com as metas pactuadas, observado o disposto na legislação vigente, em 

especial ao art. 48 da Lei nº 13.019/2014, e art.51 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

1.14. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento 

de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 

repasse financeiro. 

1.15. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos que vierem a 

ser transferidos à OSC, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da 

conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 

13.019/2014 e do art. 53 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

1.17. As propostas de projetos apresentadas deverão estar em consonância com as 

legislações vigentes que tratam das condições de aplicação dos recursos financeiros 

dos Fundos dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes para financiamento de 

ações e projetos; 

1.18. As propostas de projeto deverão prever prazo para execução do mesmo de 06 

(seis) a 24 (vinte e quatro) meses; 

1.19. Caso o Proponente tenha qualquer dúvida com relação ao Edital e seus anexos, 

deve requerer à PMF/SEMAS a interpretação ou esclarecimento, antes da 

apresentação de seus documentos, através do e-mail  cmdcaflorianopolis@gmail.com. 
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2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Público a seleção de 

propostas de projetos apresentadas por Organização da Sociedade Civil sem fins 

lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalações no Município de 

Florianópolis, inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Florianópolis, para emissão de Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis – FloriCriança, objetivando futura celebração de parceria 

com a Administração Pública Municipal, com duração certa e em regime de mútua 

cooperação, visando o atendimento de crianças e/ou adolescentes dentro da faixa 

etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, nos termos do artigo 2º, 

caput, da Lei Federal nº. 8.069/1990, Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Municipal 

21.966/2020, dentro das diretrizes e ações prioritárias dispostas neste Edital, dentro 

das seguintes diretrizes, cujas ações e demais especificações constam no documento 

“Anexo I - Termo de Referência ”, parte integrante deste Edital: 

I. Diretriz I:  Acolhimento Institucional e Familiar 

II. Diretriz II:  Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos 

ameaçados ou violados. 

III. Diretriz III:  Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Jovem Aprendiz com foco no adolescente com deficiência. 

IV. Diretriz IV:  Promoção, Defesa e Garantia de Direitos. 

2.1.1. Para os fins deste edital entende-se por projeto um evento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de ações, com início, meio e fim, 

destinado a atingir um objetivo claro e definido, conduzido por pessoas dentro de 

critérios pré-estabelecidos de tempo, custo e recursos envolvidos. 

2.1.2. As propostas a serem apresentadas poderão levar em consideração a situação 

de pandemia causada pela COVID-19, cujas propostas de projetos poderão atuar nas 

consequências causadas pelo momento de calamidade em saúde pública, no campo 

da prevenção, controle e reparação dos danos causados nas mais diferentes áreas da 

Políticas Públicas de Promoção, Proteção e de Defesa de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
31/05/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2955

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Rua Arcipreste Paiva, 107, 9º andar– Centro. CEP: 88020-302 | Florianópolis | SC 

 

2.2.  A parceria resultante do presente processo de Chamamento Público será firmada 

através da celebração de Termo de Fomento, conforme minuta disponível no “Anexo II 

– Minuta de Termo de Fomento ”. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar na condição de proponentes, para este Edital, as Organizações 

da Sociedade Civil, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, nos termos do art. 2º, 

inciso I, da Lei nº 13.019/2014, que atendam aos critérios do Artigo 33, Incisos I a V do 

mesmo texto legal, e: 

a) Atendam a todas as exigências previstas por este Edital e mais legislação 

vigente à época da celebração da parceria pretendida; 

b) tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto deste edital; 

c) não tenham fins lucrativos; 

d) tenham sido constituídas há, no mínimo, um ano, contados a partir da data de 

publicação deste edital;  

e) sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução de projeto/atividade 

objeto da parceria, e respondam legalmente perante a Administração Pública 

pela fiel execução da parceria e pelas prestações de contas;  

f) comprovem possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou em atividade/projeto semelhante em sua naturezae/ou 

características;  

g) comprovem possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento 

do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;  

h) comprovem dispor de instalações e condições materiais para o desenvolvimento 

do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas 

i) estejam regularmente inscritas, bem como o programa do qual o projeto faz 

parte esteja devidamente registrado, no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Florianópolis;  

j) estejam, obrigatoriamente, cadastrada na Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis; 
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k) declarem, conforme modelo constante no “Anexo III - Declaração de Aceitação 

dos Termos do Edital ”, estrem cientes e concordare com as disposições 

previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 

veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

durante o processo de seleção. 

3.2. Não são passíveis de parcerias OSC’s  cuja sua natureza e/ou ações propostas: 

a) Não esteja regularmente constituída, ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional; 

b) seja de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso;  

c) prejudique a imagem da PMF/SEMAS;  

d) envolva jogos de azar e/ou especulativos;  

e) estimule o uso de álcool ou outras drogas;  

f) incentive qualquer forma de violência;  

g) cause ou possa vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;  

h) garacterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  

i) sejam de natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de raça, 

gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, política e posição 

social e; 

j) promova quaisquer contrapartida financeira dos usuários; 

k) estejam em descordo com o trazido pela legislação vigente acerca das 

condições de aplicação  dos recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

3.3. Da mesma forma, não são passíveis de parceria cujos Proponentes:  

a) Estejam inadimplentes junto ao Município de Florianópolis, inclusive em relação 

à irregularidades relativas à prestação de contas de recursos recebidos através 

de parcerias anteriormente firmadas; 

b) estejam em débito junto a órgão ou entidade da Administração pública municipal, 

pertinentes a obrigações fiscais ou contribuições legais; e  

c) tenham destinado recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções 

a instituições com fins lucrativos; 
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d) não estejam inscritas, ou o programa do qual o projeto apresentado faça parte  

não esteja registrado, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis; 

e) se enquadrem nas demais vedações previstas pela legislação vigente, em 

especial no art. 45, incisos I a VII, do Decreto Municipal 21.966/2020. 

 

4. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

4.1. Cabera à OSC distribuir as despesas previstas para o atendimento do objeto 

proposto entre os itens financiáveis abaixo relacionados, que devem constar na 

proposta apresentada, desde que diretamente vinculados ao desenvolvimento das 

ações propostas, em percentuais e quantidades compatíveis à proposta de execução 

do objeto e em consonância com os preços praticados no mercado: 

a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 

durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com vale 

transporte, pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 

salários proporcionais 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  com materiais de consumo e serviços de terceiros, sejam eles, de 

natureza direta e/ou indireta,  indispensáveis à execução do objeto ( ex. 

aluguel de espaço, contas de energia elétrica, água e esgoto,  

alimentação, combustível, material  e serviços de limpeza, material de 

higiene, etc.); 

d) serviços profissionais complementares, diretamente relacionados e 

necessários à  execução do objeto, desde que estes não venham a 

executar diretamente o objeto da parceria; 

e) 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. 
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4.2. Para os serviços de profissionais para execução do projeto, o valor máximo a ser 

pago por profissional será o valor do piso básico praticado pelo Município de 

Florianópolis aos seus servidores, quando respeitada a mesma carga horária.  

4.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados 

com recursos da parceria, a OSC deverá observar o Termo de Fomento firmado e a 

legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 

e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. 

4.4. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela Organização da 

Sociedade Civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 

público. 

 

5. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS  

5.1. Não serão financiados, entre outras despesas, com recursos provenientes deste 

Edital: 

a) Pagamento de taxas de gestão/administração/bancárias ou provisões; 

b) Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie; 

c) Indenizações; 

d) Despesas ou investimentos realizados fora da vigência do Termo de Fomento; 

e) Utilização de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

f) Remuneração, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 

de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação vigente; 

g) financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e 

que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação 

pertinente; 

 
 

6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

6.1. A Comissão de Seleção, obedecendo ao disposto no art. 26 c/c art.100 do Decreto 

Municipal 21.966/2020, é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
31/05/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2955

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Rua Arcipreste Paiva, 107, 9º andar– Centro. CEP: 88020-302 | Florianópolis | SC 

 

chamamento público, com base na análise das propostas apresentadas e será 

constituída por Resolução própria, sendo composta preferencialmente de forma 

paritária pelos conselheiros (as) de direito do CMDCA, representantes da sociedade 

civil e do poder público, e colaboradores, estes sem direito à voto; 

6.1.1. Os colaboradores a que se refere o caput deste artigo serão indicados pelo 

Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e terão a função 

de orientar e prestar esclarecimentos técnicos e legais; 

6.1.2. Serão impedidos de participar da Comissão de Seleção pessoas que, nos 

últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das 

entidades participantes do presente chamamento público ou que sua atuação no 

processo de seleção configurar conflito de interesse. 

6.1.3. Configurado o impedimento previsto no 6.1.2, deverá ser designado membro 

substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.  

6.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

6.3. 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, devendo, em qualquer situação, 

serem observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

7. DA FASE DE SELEÇÃO 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. maio/2021 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 01/06/2021 à 31/08/2021 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção 

01/06/2021 à 30/09/2021 

4 Divulgação do 1º resultado preliminar  
Sessão Plenária Ordinária de 

agosto/2021 

5 Interposição de recursos contra o 1º resultado preliminar  05 (cinco) dias úteis após a 
divulgação do resultado. 
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6 
Divulgação do 2º resultado preliminar, divulgação da 
análise dos recursos e homologação do 1º resultado 

Sessão Plenária Ordinária de 
setembro/2021 

7 Interposição de recursos contra o 2º resultado preliminar  
05 (cinco) dias úteis após a 

divulgação do resultado. 

8 
Divulgação do 3º resultado preliminar, divulgação da 
análise dos recursos e homologação do 2º resultado 

Sessão Plenária Ordinária de 
outubro/2021 

9 Interposição de recursos contra o 3º resultado preliminar 
05 (cinco) dias úteis após a 

divulgação do resultado. 

10 Divulgação da análise dos recursos e homologação do 3º 
resultado. 

Sessão Plenária Ordinária de 
novembro/2021 

 

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos legais para 

a celebração da parceria e a verificação de não ocorrência de impedimento para a 

celebração da mesma será  posterior  à  etapa  competitiva  de  julgamento  das  

propostas e da captação dos recursos financeiros, sendo exigível  apenas  das  OSC’s   

que venham a solicitar a celebração da parceria pretendida,  nos  termos  da legislação 

vigente. 

7.3. Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as 

análises de propostas e recursos pelo CMDCA e pela SEMAS e respectiva publicação 

do resultado, a qualquer momento, poderão ser retificados, observando os prazos 

legais e respeitando os prazos que tenham tido a sua contagem iniciada. Eventuais 

alterações serão divulgadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis. 

7.4. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público . 

7.4.1.  O  presente  Edital  será  divulgado  no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Florianópolis  e na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis,  com  prazo  de  90  (noventa)  dias  para  a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

7.5. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs.  

7.5.1. A apresentação das propostas pelas OSC’s  será gratuita e ocorrerá por meio da 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de 

Florianópolis, disponível no endereço 

https://investidor.bussolasocial.com.br/fundodcafloripa/editais/chamamento_fmdca_001_2021, as quais 

deverão ser cadastradas e enviadas para análise até às 23h59min. do dia 31/08/2021. 
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7.5.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não aqueles 

explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção e/ou Órgão Técnico da 

SEMAS; 

7.5.3. A Organização da Sociedade Civil poderá apresentar até 03 (três) propostas de 

projetos para financiamento com os recursos deste Edital; 

7.5.3.1. Para cada proposta apresentada, a proponente deverá indicar uma das 

diretrizes elencadas no item 2.1.  deste Edital, ficando vedada a inscrição de mais de 

um projeto por Diretriz; 

7.5.3.2. Caso a OSC  venha  a  apresentar  mais  de  03 (três) propostas  dentro  do 

prazo de inscrição,  desde que em Diretrizes distintas, serão  consideradas aptas à 

análise apenas as duas últimas propostas  enviadas  para  análise. 

7.5.3.3. Caso a OSC  venha  a  apresentar mais de uma proposta de projeto dentro  de 

uma mesma Diretriz, será considerada apta à análise apenas a proposta inserida em 

data e horário mais recente;   

7.5.4. Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição de forma diferente do previsto 

nas instruções estabelecidas neste Edital. 

7.5.5.  Somente  serão  avaliadas  as  propostas  que,  além  de  cadastradas,  

estiverem  com  status  “em avaliação ” na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 

de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis, até o prazo limite de envio das 

propostas pelas OSCs. 

7.5.5.1. Após o envio da proposta para análise, por parte da OSC, fica vedada qualquer 

tipo de alteração na mesma, salvo por solicitação da Comissão de Seleção e/ou Órgão 

Técnico da SEMAS. 

7.5.6. No ato da inscrição da proposta deverá a OSC inserir na Plataforma Eletrônica 

do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis as 

seguintes informações: 

I - Dados Básicos : 

a) Nome do projeto: apresentar o nome da proposta de projeto a ser 
executada; 
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b) Período do Projeto: indicar as datas previstas para início e fim de execução 
do projeto proposto, em sua totalidade; 

c) Descrição do projeto: apresentar de forma clara e resumida uma breve 
descrição do que será realizado com a execução do projeto proposto. 

d) Diretriz de execução: identificação da diretriz de execução, conforme 
aquelas estabelecidas no item 2.1. deste Edital; 

e) Responsável pelo projeto: apresentar os dados de identificação e de contato 
do responsável pela apresentação da proposta de projeto apresentada. 

II - Resumo :  

a) Resumo do projeto: apresentar um resumo que contenha a essência do 
Plano de Trabalho / proposta de projeto apresentado, descrevendo suas 
características, público alvo, finalidade, etc, ou seja, trazer suas linhas 
gerais, de forma que possibilitem a quem lê um bom entendimento do 
projeto como um todo. Em geral, o resumo apresenta minimamente para quê 
o projeto será feito. 

III - Objetivos: 

a) Objetivo Geral: apresentar a ideia central do que se pretende atingir com a 
proposta de projeto, devendo ser escrito de forma clara, objetiva, sucinta e 
demonstrar o que será feito como um todo, descrevendo também a sua 
finalidade.  (O objetivo geral deve demonstrar a mudança na realidade que o 
projeto pretende contribuir, ou seja, visa dar resposta ao principal problema).  

b) Objetivos Específicos: os objetivos específicos correspondem aos resultados 
concretos que o projeto pretende alcançar, de forma que, juntos, contribuam 
para o alcance do objetivo geral. 

IV – Plano de Ações: 

a) Ações: apresentar de maneira detalhada as ações a serem executadas a fim 
de cada um dos Objetivos Específicos anteriormente estabelecidos sejam 
alcançados; 

b) Metodologia: descrever os métodos que serão aplicados e como se dará a 
dinâmica do trabalho das ações e atividades propostas de forma que 
possam ser realizadas de maneira econômica e com êxito, alcançando 
assim os objetivos estabelecidos. É o caminho que será seguido em toda a 
execução do projeto. 

c) Experiência na execução deste tipo de projeto: relatar se há experiência 
prévia na execução da proposta de projeto apresentada ou em 
atividade/projeto semelhante em sua natureza e/ou características. 
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V - Público Alvo: 

a) Público atingido: informar o número de pessoas ou beneficiados que serão 
atendidos pela proposta de projeto apresentada, assim como sua faixa 
etária;  

VI - Justificativa: 

a) Caracterização do território de execução do projeto: trazer informações 
acerca do cenário em que a proposta de projeto apresentada se insere, do 
seu público alvo, a comunidade do entorno e determinantes sociais desse 
contexto, entendendo como cenário a garantia e defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no Município de Florianópolis.  

b) Relevância do projeto para o território: destacar a importância e o impacto 
desejado acerca da proposta de projeto apresentada, no âmbito da Política 
de Proteção à Criança e Adolescente no Município de Florianópolis. Fale 
das razões, causas, motivos que levaram a sua organização a criar esse 
projeto e a importância do que se pretende fazer. Responda quais 
mudanças deverão ocorrer no cenário anteriormente apresentado. 

VII - Locais de Atendimento:   

a) informar os locais onde ocorrerão as atividades do projeto, na prática; 

VIII - Orçamento: 

a) Apresentar o planejamento financeiro especificando todas as despesas que 
serão financiadas com o recurso a ser captado e necessárias para a 
execução do projeto proposto. Tais despesas devem estar diretamente 
relacionadas à execução do objeto proposto, não estarem previstas em 
Plano de Trabalho de parcerias já estabelecidas com o poder público, em  
qualquer esfera, e apresentar-se em valores e quantidades proporcionais e 
condizentes com esta execução, respeitando a legislação vigente e 
prezando pela economicidade no uso dos recursos, observando que todos 
os itens de despesas previstos aqui devem estar bem definidos e detalhados 
no corpo do projeto; 

b) Utilizar apenas as seguintes Categorias de despesas: Recursos Humanos , 
Recursos Diretos  e Recursos Indiretos ; 

c) Recursos Humanos : discriminar as despesas relativas à folha de pessoal, 
encargos sociais, direitos trabalhistas e vale transporte; 

d) Recursos Diretos : discriminar os custos sem os quais não seria possível 
executar o objeto proposto. São itens de fácil atribuição de valor, ou seja, é 
mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e ocorrem 
exclusivamente na execução do projeto em questão; 
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e) Recursos Indiretos :discriminar os custos que não que não podem ser 
relacionados diretamente às atividades propostas, ou seja, não são 
exclusivos para execução do projeto em questão, mas ainda assim são 
essenciais para sua execução. Podemos considera-los como custos 
administrativos da OSC, que incidem na execução de mais de um projeto 
por ela executado e são objeto de rateio. 

IX - Anexos:  

a) Inserir Declaração de que a OSC está ciente e concorda com as disposições 
previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela 
veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
durante todo o processo , conforme modelo disponível no ANEXO III deste 
Edital;  

b) Anexar demais documentos que a OSC entender como necessários ao 
Projeto/Plano de Trabalho apresentado; 

X - Equipe: 

a) Apresentar os custos com todos os profissionais e demais agentes 
necessários à execução do projeto, em valores e quantidades proporcionais 
e condizentes com esta execução, observando que as funções 
desempenhadas por todos estes devem estar bem definidas no corpo do 
projeto, respeitando a legislação vigente, informando ainda se esses 
profissionais serão remunerados ou não com os recursos solicitados para 
captação e sua carga horária; 

XI – Matriz de Avaliação (opcional):  

a) A OSC, dependendo do tipo de projeto a ser executado e das ações que 

serão realizadas, poderá elaborar uma Matriz de Avaliação, a fim de verificar 

o cumprimento dos objetivos propostos para o projeto. 

7.5.7. Para envio das propostas deverá a proponente estar, previamente cadastrada na 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. 

8.6. Etapa 3: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção . 

8.6.1.  Recebidas na forma definita por este Edital, as propostas de projetos serão 

remetidas à Comissão de Seleção, a qual procederá à análise de mérito destas, que  

terá  total  independência  técnica  para  exercer  seu julgamento, observando se as 

mesmas atendem aos requisitos estabelecidos pelo Edital e pela legislação vigente. 
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8.6.1.1. Por se tratar de Edital para chancelar propostas de projetos à captação, 

portanto não havendo concorrência entre essas, as mesmas serão analisadas em 

período concomitante ao de inscrição/envio; 

8.6.2. A avaliação individualizada das propostas de projetos apresentadas deverá ser 

realizada com base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir, 

utilizando a Matriz de Análise disponível no Anexo IV : 

Item Atende Não 
atende 

01 

Apresentação de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital, assinada 
pelo representante legal da OSC, comprometendo-se a apresentar os 
documentos que vierem a ser solicitados no momento de celebração da 
parceria, conforme Anexo III.  

  

02 OSC possui registro válido no CMDCA de Florianópolis.   

03 
Proposta de projeto apresentada em conformidade com programa 
desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil devidamente inscrito 
no CMDCA/Florianópolis; 

  

05 
A Diretriz de execução informada está condizente com o conteúdo da 
proposta de projeto; 

  

06 

A consonância da proposta com o Plano Nacional de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária e demais legislações e normativas vigentes relacionadas à 
criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

  

07 
Garantia de que a execução do projeto contribuirá para o fortalecimento 
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. 

  

08 
OSC possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou em atividade/projeto semelhante em sua natureza e/ou 
características; 

  

09 
A Proponente demonstra capacidade  estrutural e técnica  que garantam a 
continuidade da prestação do Serviço no período incicado neste Edital. 

  

10 
Proposta com Viabilidade de Execução (se a proposta demonstra 
coerência metodológica, clareza e objetividade que viabilize a execução do 
Serviço pretendido). 

  

11 
Preenchimento de forma integral e clara dos itens previstos no item 7.5.6 
deste Edital. 

  

12 
Plano de aplicação dos recursos em consonância com a execução do 
projeto proposto.  
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13 
Os itens a serem adquiridos, bem como a quantidade e valor apresentado, 
estão condizente com os objetivos propostos. 

  

14 O valor total proposto está condizente com os objetivos propostos,   

15 

A consonância da proposta com as legislações vigentes, principalmente 
aquelas que tratam das condições de aplicação dos recursos financeiros 
dos Fundos dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes para 
financiamento de ações e projetos. 

  

16 Proposta contempla  os demais critérios estabelecidos no Edital.   

 

8.6.3. A Comissão de Seleção, identificando a ausência, ou necessidade de 

complementação/ajuste, de alguma informação ou de documentos, poderá realizar a 

baixa do processo em diligência, se assim achar possível e necessário, por no máximo 

01 (uma) vez, para que a OSC apresente ou retifique a documentação/informação 

faltante ou incorreta, no prazo de 5 (dias) dias úteis contados apartir do primeiro dia útil 

seguinte ao do envio da notificação. 

8.6.3.1. Não sendo apresentado ou retificado o documento no prazo estabelecido, a 

Comissão de Seleção emitirá parecer pelo não recebimento da proposta de projeto em 

questão; 

8.6.3.2. Verificada a necessidade, as condições físicas e materiais da organização da 

sociedade civil poderão ser avaliadas pela Comissão de Seleção através de visita in 

loco, podendo ser solicitado apoio técnico especializado proveniente de outros órgãos 

ou entidades municipais. 

8.6.3.2. A falsidade de informações nas propostas implicará a eliminação da proposta, 

podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. 

8.6.4. Serão eliminadas aquelas propostas que não atendam a quaisquer dos requisitos 

elencados pelo item  8.6.2 deste Edital. 

8.7. Etapa 4: Divulgação do 1º Resultado Preliminar  

8.7.1. Finalizada a análise das propostas encaminhadas até a data de 31/06/2021, a 

Comissão de Seleção submeterá o resultado da análise destes à Plenária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de agosto de 2021, que 
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deverá providenciar a divulgação do resultado preliminar da seleção, iniciando-se o 

prazo para recurso. 

8.7.1.1. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital e que esteja sendo apreciada na ocasião. 

8.8. Etapa 5: Interposição de recursos contra o 1º Resultado Preliminar  

8.8.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o 1º resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro 

dia útil após a data de divulgação do resultado da seleção, devendo expor os 

fundamentos do pedido de reexame, em face de razões de legalidade e de mérito, 

sendo vedada a inovação. 

8.8.1.1. Inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de 

argumentos e informações não apresentados e discutidos na proposta originária, 

8.8.2. O recuro administrativo deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que realizou 

a análise das propostas e proferiu o resultado preliminar, podendo esta reconsiderar 

sua decisão ou mantê-la. 

8.8.2.1. Os recursos administrativos deverão ser protocolizados junto ao Settor de 

Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Arcipreste Paiva, nº 

107 - 9° andar - Centro, Florianópolis - SC, 88010-530, de segunda a sexta, exceto 

feriados e pontos facultativos, das 13:00 às 19:00, não sendo aceito o envio e/ou 

protocolo por outros meios. 

8.8.2.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 

8.8.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 

arcando somente com os eventuais custos. 

8.8.4. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará, podendo reconsiderar 

sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 1º dia útil após o seu 

recebimento. 

8.8.5. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, deverão ser encaminhados à Plenária 
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do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente subsequente para 

decisão final. 

8.8.5.1. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá 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.  

8.8.5.2. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital e que esteja sendo apreciada na ocasião. 

8.8.6. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 

entidade responsável pela condução do processo de seleção. 

8.8.7. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

8.8.8. Durante a fase recursal não caberá solicitação de complementação/ajustes a 

OSC proponente; 

8.8.9. Não caberá novo recurso contra esta decisão final. 

8.8.10. Após o julgamento dos recursos interpostos em função do resultado preliminar 

ou o transcurso do prazo sem interposição de recursos, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, deverá divulgar as decisões recursais proferidas 

e o resultado definitivo da 1ª fase do processo de seleção. 

8.9. Etapa 6: Divulgação do 2º Resultado Preliminar, divulgação da análise dos 

recursos e homologação do 1º Resultado  

8.9.1. Finalizada a análise das propostas encaminhadas até a data de 31/07/2021, a 

Comissão de Seleção submeterá o resultado da análise destes à Plenária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de setembro de 2021, que 

deverá providenciar a divulgação do 2º Resultado Preliminar da seleção, iniciando-se o 

prazo para recurso. 

8.9.1.1. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital e que esteja sendo apreciada na ocasião. 
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8.9.2. Na mesma ocasião, a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, também deverá homologar e divulgar, através do Diário Oficial do 

Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo da 1ª fase do 

processo de seleção. 

8.9.3. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 

§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

8.12. Etapa 7: Interposição de recursos contra o 2º Resultado Preliminar  

8.12. Os participantes que desejarem recorrer contra o 2º resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro 

dia útil após a data de divulgação do resultado da seleção, devendo expor os 

fundamentos do pedido de reexame, em face de razões de legalidade e de mérito, 

sendo vedada a inovação, nos mesmos moldes previstos pelo item 8.8 (Etapa 5), deste 

Edital. 

8.13. Etapa 8: Divulgação do 3º Resultado Preliminar, divulgação da análise dos 

recursos e homologação do 2º Resultado  

8.13.1. Finalizada a análise das propostas encaminhadas até a data de 31/08/2021, a 

Comissão de Seleção submeterá o resultado da análise destes à Plenária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de outubro de 2021, que 

deverá providenciar a divulgação do 3º Resultado Preliminar da seleção, iniciando-se o 

prazo para recurso. 

8.13.1.1. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital e que esteja sendo apreciada na ocasião. 

8.13.2. Na mesma ocasião, a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, também deverá homologar e divulgar, através do Diário Oficial do 

Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo da 2ª fase do 

processo de seleção. 

8.13.3. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 

§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
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8.14. Etapa 9: Interposição de recursos contra o 3º Resultado Preliminar  

8.14. Os participantes que desejarem recorrer contra o 3º resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro 

dia útil após a data de divulgação do resultado da seleção, devendo expor os 

fundamentos do pedido de reexame, em face de razões de legalidade e de mérito, 

sendo vedada a inovação, nos mesmos moldes previstos pelo item 8.8 (Etapa 5) , deste 

Edital. 

8.15. Etapa 10: Divulgação da análise dos recursos e homologação do 3º 

resultado.  

8.15.1. Finalizado o julgamento dos recursos interpostos em função do 3º resultado 

preliminar ou o transcurso do prazo sem interposição de recursos, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Sessão Plenária do mês de 

novembro de 2021, deverá deverá homologar e divulgar, através do Diário Oficial do 

Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo da 3ª fase do 

processo de seleção. 

8.15.1.1. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital e que esteja sendo apreciada na ocasião. 

8.15.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 

§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

9. DA FASE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

9.1. Com a homologação das propostas selecionadas e a respectiva publicação no 

Diário Oficial do Município, o CMDCA emitirá Certificado de Autorização para Captação 

de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis – FLORICRIANÇA, nos moldes da legislação vigente, 

para que a OSC proponente realize a captação dos recursos necessários à futura 

execução do projeto. 

9.2. A Carta de Captação de Recursos deverá apresentar, no mínimo, nome e CNPJ da 

Organização da Sociedade Civil proponente, nome do projeto chancelado, período de 

captação (data inicial e data final), número da resolução que autoriza a chancela (com 
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a respectiva data de publicação da mesma no Diário Oficial do Município) e valor 

autorizado à captação. 

9.3. O Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para os 

projetos contempladas por este edital não deverá possuir prazo de validade superior a 

02 (dois) anos, a contar da publicação da aprovação do projeto em Diário Oficial do 

Município. 

9.4. A captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para a 

execução da proposta de projeto selecionada através deste Edital deverá ser realizada 

pela Organização da Sociedade Civil proponente. 

9.4.1. Os recursos captados serão depositados diretamente na conta bancária do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis e deverão 

estar acompanhados de documento emitido pelo doador que comprove sua destinação 

vinculada à execução da proposta aprovada. 

9.5. Os recursos financeiros a serem destinados à execução dos projetos selecionados 

através deste Edital serão exclusivamente aqueles captados pela proponente através 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis, 

descontado o valor correspondente à retenção estabelecida pelo CMDCA em 

Resolução própria. 

9.5.1. Somente serão considerados válidos para fins de cálculo do montante captado, 

os valores captados durante o período e no limite de valor autorizado pelo Certificado 

de Captação de Recursos Financeiros; 

9.6. Tendo a proponente captado valor superior ao permitido pelo Certificado de 

Autorização para Captação de Recursos Financeiros, este excedente será revertido 

para o Saldo Financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

mediante deliberação do CMDCA acerca de sua utilização. 

9.7. Tendo sido captado valor inferior ao permitido pelo Certificado de Autorização para 

Captação de Recursos Financeiros, a proponente poderá solicitar a celebração da 

parceria em valor inferior, desde que cumpra os requisitos estabelecidos pelo CMDCA 

em regulamentação própria, devendo ficar comprovada a possibilidade de adequação 

das metas do mesmo, sem prejuízo ao objeto aprovado em decorrência do presente 

chamamento público. 

9.8. Constatado, a qualquer momento, que o projeto não atende aos critérios de 

legalidade, deverá o CMDCA revogar o Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros, publicando tal ato em Diário Oficial do Município, e os valores 
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porventura captados ficarão à disposição do FMDCA, os quais serão utilizados de 

acordo com deliberação específica do CMDCA. 

 

10. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

10.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Solicitação de formalização de parceria. 

1 Apresentação de documentos e verificação dos requisitos da celebração. 

2 Convocação da OSC selecionada para apresentação/ajustes do Plano de Trabalho. 

3 Parecer de órgão técnico e jurídico. 

4 Assinatura do Termo de Fomento e publicação no Diário Oficial do Município. 

10.2. Etapa 1: Solicitação de formalização de Parceria . 

10.2.1. Realizada a captação de recursos considerados suficientes pela proponente à 

execução do projeto proposto, poderá a Organização da Sociedade Civil proponente 

solicitar a execução do projeto proposto, nos termos da legislação vigente, através de 

ofício encaminhado ao Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, no endereço da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), das 

13:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira, salvo feriados e dias determinados 

como pontos facultativos pelo poder executivo municipal. 

10.2.2. Deverá a OSC, no momento da solicitação, informar se a parceria pretendida 

executará o projeto em sua totalidade, quando houve captação do valor tortal dos 

recursos necessários á execução do projeto, ou de forma parcial, bem como o valor 

total captado para a celebração do Termo de Fomento pretendido; 

10.2.2.1. No caso de solicitação de execução parcial deverá a OSC, anexo ao ofício a 

que se refere o caput desse artigo, apresentar nova proposta de execução do projeto, 

adequando as metas daquela originalmente selecionada ao valor captado, sem 

prejuízo ao objeto aprovado em decorrência do presente chamamento público. 
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10.2.2. Recebida a solicitação, a SEMAS, através da Secretaria Executiva do Fundo 

Municipal do Idoso, procederá à verificação dos valores informados, bem como se 

estes estão acompanhados do(s) documento(s) comprobatório(s) acerca de sua 

destinação ao projeto proposto, devendo ainda verificar se a execução do mesmo se 

dará de forma total ou parcial. 

10.2.2.1. Existindo dúvidas quanto aos valores informados e/ou os documentos 

comprobatórios de vinculação destes ao projeto em questão, poderá a Secretaria 

Executiva do Fundo Municipal do Idoso adotar junto à OSC proponente e/ou o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente as medidas que entender 

cabíveis para sana-las, a fim de que seja confirmado o real valor disponível para a 

execução do projeto. 

10.2.3. No caso de solicitação de execução parcial do projeto proposto, deverá a 

Secretaria Executiva do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

encaminhar esta, acompanhada da nova proposta apresentada pela OSC, ao CMDCA 

para que este se manifeste, de forma expressa, sobre a conveniência da execução da 

mesma na forma solicitada; 

10.2.3.1. Ainda sobre a solicitação de execução parcial do projeto proposto, na 

hipótese dessa ocorrer em momento anterior ao término do prazo estabelecido pelo 

Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros, deverá também o 

CMDCA se manifestar de forma expressa acerca da possibilidade/impossibilidade da 

OSC continuar captando recursos com o mesmo Certificado; 

10.2.3.2. Na hipótese do CMDCA deliberar pela impossibilidade da execução parcial do 

projeto na forma apresentada pela OSC e/ou pela impossibilidade desta continuar 

captando recursos com o mesmo Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros, deverá aquele notificar a OSC proponente da sua decisão e 

remeter a mesma ao Fundo Municipal do Idoso no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

10.2.3.3. Tendo o CMDCA deliberado pela possibilidade da execução parcial do 

projeto, porém pela impossibilidade da OSC proponente continuar captando recursos 

com o mesmo Certificado, deverá aquele revogar o respectivo Certificado de 

Autorização para Captação de Recursos Financeiros, publicando tal ato em Diário 

Oficial do Município e remeter sua decisão ao FMDCA no prazo de 10 (dez) dias úteis; 
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10.2.4. No caso de solicitação de execução total do projeto proposto, não se faz 

necessária a apreciação do pedido pelo CMDCA, entretanto, na hipótese dessa 

solicitação ocorrer em momento anterior ao término do prazo estabelecido pelo 

Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros,  deverá aquele 

revogar o respectivo Certificado, publicando tal ato em Diário Oficial do Município e 

remeter sua decisão ao FMI no prazo de 10 (dez) dias úteis; 

10.3. Eatapa 2: Apresentação de documentos e verificação dos requisitos da 

celebração . 

10.3.1. Esta  etapa  consiste  no  exame  formal do atendimento,  pela  OSC  

selecionada,  do  cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 

nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n. 

13.019, de 2014 e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o art. 39 da referida Lei e os arts. 40 e 41 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

10.3.1.1. O cumprimento aos requisitos legais será verificada através da verificação da 

documentação estabelecida como necessária à celebração da parceria pretendida pela 

legislação vigente à época da celebração; 

10.3.2. Finalizada a verificação de valores, e estando a proposta apresentada à 

execução devidamente autorizada pelo CMDCA, quando couber, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social tomará as providências administrativas necessarias à 

celebração do Termo de Fomento ou Termo de Colaboração pretendido nos moldes 

legislação vigente à época da celebração e aplicáveis ao tipo de parceria em questão. 

10.4. Etapa 3: Apresentação ou ajustes no Plano de T rabalho.  

10.4.1. Além da apresentação dos documentos solicitados, a OSC, deverá apresentar à 

SEMAS, nos moldes da legislação vigente, no caso de as informações já inseridas na 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis não estarem suficientes detalhadas, o seu Plano de Trabalho, ou 

proceder aos ajustes necessários do mesmo à execução do projeto, o qual deverá 

apresentar  o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de 

seleção, contendo, no mínimo, os elementos exigidos pela legislação vigente, em 

especial aqueles trazidos pela Lei Federal 13.019/2014 e o Decreto Municipal 

21.966/2020. 
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10.4.1.1. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições 

constantes no Edital. 

10.4.1.2. Para fins do disposto no §2º, a unidade gestora (SEMAS) poderá solicitar a 

realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições da 

proposta e do Edital. 

10.4.2. A aprovação do plano de trabalho pela SEMAS não gerará direito à celebração 

da parceria. 

10.5. Etapa 5: Parecer de órgão técnico e jurídico . 

10.5.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, deverá ser emitido Parecer  

Técnico pela equipe técnica da SEMAS e  Parecer  Jurídico  com  base no  Plano  de 

Trabalho e na documentação encaminhada pela OSC, observando a legalidade de seu 

conteúdo, a fim de garantir que estarão sendo cumpridas e respeitadas  as exigências 

previstas na  legislação  vigente para  a  celebração  da  parceria,  aprovando  ou  não  

a assinatura do Termo de Fomento pretendido. 

10.5.1.1. O Parecer Técnico da Administração Pública será elaborado de acordo com 

as exigências trazidas pelo art. 43, V, do Decreto Municipal 21.966/2020, podendo o 

órgão técnico responsável pelo mesmo, ao analisar a compatibilidade entre os valores 

apresentados no plano de trabalho e o valor de referência ou teto indicado no edital, 

solicitar, quando julgar necessário, a comprovação de que esses valores são 

compatíveis com os praticados no mercado. 

10.5.1.2. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade de 

celebração da parceria com ressalvas, deverá a Secretária Municipal de Assistência 

Social providenciar  que  sejam sanados  os  aspectos  ressalvados  ou,  mediante  ato  

formal, justificar a preservação dos mesmos ou sua exclusão. 

10.6. Etapa 5: Assinatura do Termo de Fomento e publicação no Diário Oficial do 

Município.  
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10.6.1. Apresentada  todas as  informações  solicitadas, e tendo os Pareceres Técnico 

e Jurídico opinado pela celebração da parceria pretendida,  a  SEMAS agendará junto 

a OSC data para a assinatura do Termo de Fomento. 

10.6.2. O Termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial do Município de Florianópolis. 

10.6.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 

de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 

informar à SEMAS qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular 

celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências 

previstos para celebração. 

10.6.4. A OSC deverá comunicar à SEMAS as alterações em seus atos societários e 

no quadro de dirigentes, quando houver. 

 

11. DA EXECUÇÃO DA PARCERIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11.1. A execução da parceria pretendida obedecerá ao disposto pela legislação 

vigente, em especial ao trazido pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

11.2. A prestação de contas deverá ser apresentada observando as regras de 

prestação de contas previstas na Lei nº 13.019/2014, bem como as normas de 

Prestação de Contas estabelecidas pelo Município de Florianópolis através do Decreto 

Decreto Municipal 21.966/2020 e as Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como aquelas contidas nas 

demais legislações cabíveis; 

11.2.1. Alegações de desconhecimento das normativas e da legislação vigente, não 

serão aceitas como justificativas para seu descumprimento.  

11.2.2. A não apresentação da prestação de contas, o atraso não justificado dos 

trabalhos e/ou a existência de Prestação de Contas com pendências não solucionadas 

em tempo hábil poderá, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, implicar na suspensão ou cancelamento de futuros aportes.  

11.3. O processo de prestação de contas financeira, de responsabilidade da OSC, 

deverá ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à SEMAS na forma 

por esta estabelecida. 
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12. DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

12.1. A excução da parceria celebrada em decorrência este Edital será monitorada e 

avaliada por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria, 

designados em ato específico pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e pela Secretária Municipal de Assistência Social, respectivamente, nos 

moldes da legislação vigente, em especial ao Decreto Municipal 21.966/2020, a fim de 

verificar o cumprimento dos termos da parceria, deste Edital e das normas cabíveis 

vigentes. 

12.1.1. Caberá à PMF/SEMAS, acompanhar a execução financeira da parceria, 

verificando os documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC a 

cada prestação de contas, respeitada a legislação vigente, reservando-se o direito de 

solicitar diligências a fim de sanar possíveis inconsistências encontradas nos 

documentos apresentados, determinando os prazos para saneamento; 

12.1.2. Caberá ao Gestor da Parceria, em observação à legislação vigente, 

acompanhar e fiscalizar a sua execução a fim de verificar o cumprimento do objeto 

pactuado, reservando-se o direito de durante a execução da parceria, promover visitas 

in loco de fiscalização e/ou solicitar informações adicionais (quando julgar 

conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de monitoramento e avaliação. 

12.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada 

responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 

aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores 

e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 

sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos 

produzidos pelo Gestor da Parceria. 

12.3. Verificando o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de Fomento 

ou das normas aplicáveis, a entidade ficará sujeita às sanções legais.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretária 

Municipal de Assistência Social resolverão os casos omissos e as situações não 

previstas no presente Edital, naquilo que couber a cada um, observadas as disposições 

legais e os princípios que regem a administração pública. 
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13.2. 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. 

13.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento 

Público.  

13.3.1. 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.  

13.3.2 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 trazidas pela legislação vigente, em especial àquelas elencadas 

pelo Decreto Municipal 21.966/2020 e pelo o art. 73 ,da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

13.4. 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. 

13.5. Para a contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento. 

13.6.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II - Minuta do Termo de Fomento; 

c) ANEXO III - Modelo de declaração de que está ciente e concorda com as 

disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se 

responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados durante todo o processo;  

d) ANEXO IV - Matriz de Análise; 

13.7. Este Edital poderá ser impugnado em até 5 (cinco) dias após sua publicação, por 

petição dirigida à Secretária Municipal de Assistência Social e protocolizados junto ao 

Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis, na 
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Rua Arcipreste Paiva, nº 107 - 9° andar - Centro, Florianópolis - SC, 88010-530, de 

segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, das 13:00 às 19:00, não sendo 

aceito o envio e/ou protocolo por outros meios. 

13.7.1. O teor da impugnação deverá ser analisado pelo responsável da unidade 

gestora em até 5 (cinco) dias, a contar da data do respectivo protocolo;  

13.7.2. Havendo fundamento na impugnação, será providenciado a alteração do edital, 

ou em caso de revogação e anulação, deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico 

do Município o motivo ensejador do ato administrativo. 

13.8 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente 

estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 

princípio da isonomia. 

13.9. Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município 

 

Florianópolis, 25 de maio de 2021. 

 

Maria Cláudia Goulart da Silva 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 Edelvan Jesus da Conceição 
Presidente do CMDCA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
31/05/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2955

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062


