
Decreto nº 13.660/2017 - Pág. 1/13 

 

 D E C R E T O   Nº   1 3. 6 6 0,   de   08/11/2017 

 

 

Disciplina a habilitação das organizações da sociedade civil 

sem fins lucrativos que executam os serviços de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade da Política de 

Assistência Social com convênio(s) vigente(s) até 

31/12/2017 para o efeito do artigo 30, inciso VI, da Lei 

Federal nº 13.019/2014. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto nos incisos VIII e IX do art. 71 da Lei 

Orgânica do Município, bem como o previsto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o contido no 

protocolado nº 2750060/2017, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º.  Ficam instituídos os procedimentos visando a Habilitação das Organizações da 

Sociedade Civil - OSC, regularmente constituídas, para atendimento da demanda 

e realização do Serviço de Acolhimento Institucional nas seguintes modalidades e 

valores conforme tabela abaixo: 

Modalidade Público Metas 
Valor da 

Meta Mensal 
Valor Mensal 

Valor Total 
(12 meses) 

Abrigo 
Institucional 

Pessoa acima 
de 18 anos 

com deficiência 
23 R$ 2.300,00 R$ 52.900,00 R$ 634.800,00 

Criança e 
Adolescente 

110 R$ 1.500,00 R$ 165.000,00 R$ 1.980.000,00 

Adultos e 
Famílias 

73 R$ 805,00 R$ 58.765,00 R$ 705.180,00 

Residência 
Inclusiva 

Pessoa acima 
de 18 anos 

com deficiência 
20 R$ 3.300,00 R$ 66.000,00 R$ 792.000,00 

Instituição 
de Longa 

Permanênci
a para 
Idosos 

Idosos grau de 
dependência 1 

e 2 
140 R$ 1.200,00 R$ 168.000,00 R$ 2.016.000,00 

Idosos grau de 
dependência 3 

60 R$ 1.350,00 R$ 81.000,00 R$ 972.000,00 

República 

Jovens de 18 a 
21 anos 

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

Adultos em 
processo de 

saída das ruas 
15 R$ 500,00 R$ 7.500,00 R$ 90.000,00 

Valor Total de Repasse Anual - Alta Complexidade R$ 7.429.980,00 
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§ 1º.  O Serviço de Acolhimento Institucional deverá ser executado de acordo com o 

Decreto Municipal nº 13.524/ 2017 que dispõe sobre normas e padronização dos 

Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

§ 2º.   O Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades acima citadas, realizado 

no Município de Ponta Grossa, para fins de formalização de parceria com a 

Fundação Municipal Proamor de Assistência Social poderá ocorrer mediante 

dispensa de Chamamento Público, nos termos do artigo 30, inciso VI, da Lei 

Federal nº 13.019/2014 e no § 5º, artigo 5º, do Decreto Municipal nº 12.120/2016. 

§ 3º.  Para os efeitos deste Decreto são utilizados os mesmos conceitos e definições 

previstos na Lei Federal nº 13.019/2014, como o de organização da sociedade 

civil, administração pública, parceria, chamamento público, dirigente, dentre 

outras. 

Art. 2º.  Para obtenção da habilitação junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, 

as Organizações da Sociedade Civil - OSC deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

I.   Requerimento endereçado ao titular da Pasta da Assistência Social manifestando 

o interesse na continuidade da execução do serviço no período de 01/01/2018 a 

31/12/2019 conforme anexo I deste Decreto; 

 II.  Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade com as 

exigências previstas no art. 33, da Lei nº 13.019/2014; 

  III.  Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

 IV.  Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de cada 

um deles; 

 V.  Declaração contendo os dados do Representante Legal/ Ordenador de Despesa 

da Organização da Sociedade Civil – OSC com cópia do RG, CPF, comprovante 

de endereço e cargo ocupante; 

 VI.  Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

CNPJ), emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, 

3 (três) anos com cadastro ativo; 

 VII.  Apresentação das seguintes certidões: 

  a) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros junto à Secretaria de Receita Federal do Brasil; 

 b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) junto à Caixa Econômica Federal; 

 c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual; 

 e) Cópia da Lei de Declaração de Utilidade Pública; 
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 f) Certidão Liberatória Municipal; 

 g) Certidão Negativa Municipal; 

h) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da organização   da 

sociedade civil. 

    VIII.  Balanço patrimonial referente ao exercício anterior, extraído do Livro Diário 

devidamente registrado; 

 IX.  Declaração do representante legal da organização da sociedade civil, conforme 

anexo II, informando que nenhum dos dirigentes da entidade é membro do Poder 

ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, ou respectivo cônjuge 

ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o segundo grau, quando for o caso, sendo considerados: 

a) Membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Presidente da   

República, Governador e Prefeito) e seus auxiliares imediatos (Ministros de 

Estado e Secretários Estaduais e Municipais); 

b) Membros do Poder Legislativo: Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e 

Distritais) e Vereadores; 

c) Membros do Poder Judiciário: Magistrados (Juízes, Desembargadores e 

Ministros de Tribunais Superiores); 

d) Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) e Membros dos 

Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros). 

 X.  Dados do Contador, contendo cópias do contrato, CPF, RG, CRC, comprovante 

de endereço; 

 XI.  Apresentação do Plano de Trabalho e Aplicação conforme anexo III; 

 XII.  Apresentação de Certidão Negativa, de cada um do(s) membro(s) dirigente(s) da 

entidade, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná atendendo a 

alínea a, do inciso VII, do artigo 39 da Lei n° 13.019/2014. Disponível em 

<http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/emitir-certidao/235546/area/54>; 

 XIII.  Declaração de cada um do(s) membro(s) dirigente(s) da entidade atestando não 

ter sido julgado responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança em atendimento à alínea b, do inciso VII, do 

artigo 39 da Lei n° 13.019/2014; 

 XIV.  Comprovação da ausência de impedimentos de cada membro dirigente da OSC 
mediante Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça atendendo a alínea a, do inciso VII, 
do artigo 39 da Lei n° 13019/2014. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>; 

 
Art. 3º.  O pedido de habilitação deverá ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, 950, Ronda, CEP 

84051- 000, em Ponta Grossa/PR, das 9h00 às 17h00, direcionado para a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no prazo de 20 (vinte) dias. 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/emitir-certidao/235546/area/54
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Art. 4º.  A avaliação do pedido de habilitação será de competência da Comissão de 

Seleção de Projetos designada pela Portaria Municipal nº 15.479/ 2017 com 

alteração pela Portaria nº 16.379/ 2017 que autuará a documentação e emitirá 

parecer técnico opinando pela respectiva habilitação. 

§ 1º.   A Organização da Sociedade Civil - OSC que não estiver regularmente registrada 

no Conselho Municipal de Assistência Social terá seu pedido de habilitação 

indeferido. 

§ 2º.  Na hipótese de parecer técnico contrário a habilitação, a Organização da 

Sociedade Civil - OSC será notificada para, querendo, apresentar manifestação 

escrita, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 3º.  Apresentada a manifestação de que trata o § 2º do art. 4º deste Decreto, os autos 

serão submetidos à reanálise da Comissão de Seleção de Projetos. 

§ 4º.  Após o cumprimento do disposto no § 2º do art. 4º deste Decreto, o parecer técnico 

será submetido à Secretária Municipal de Assistência Social, que decidirá sobre o 

pedido de habilitação e autorizará a formalização da parceria. 

Art. 5º.  No momento da celebração de parcerias, a Organização da Sociedade Civil - OSC 

deverá apresentar os documentos previstos nos artigos 19 a 23 do Decreto 

Municipal nº 12.120, de 12 de dezembro de 2016. 

Art. 6º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS 
Procurador Geral do Município 
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ANEXO  DO  DECRETO Nº 13.660/2017 
 
 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

Senhor(a) Secretário(a): ____________________________________ 

A Organização da Sociedade Civil, abaixo qualificada, por intermédio de seu representante 

legal, mui respeitosamente, manifesta o interesse na execução do Serviço de Acolhimento, 

na modalidade _______________________________________ em parceria com a 

Administração Pública Municipal para fins do disposto no art. 30, inciso VI, da Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2017 e § 5º, art. 5º do Decreto Municipal 12.120/ 2016. 

ENTIDADE: CNPJ:  NATUREZA 
JURÍDICA: 
 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CMAS: Nº DA RESOLUÇÃO:  

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: 

CPF:  RG: 

ENDEREÇO: CIDADE: 

CEP: TELEFONE: 

E-MAIL: PERÍODO DO MANDATO: 

UNIDADE(S) EXECUTORA(S): 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 

 
 
 

Ponta Grossa, ____ de ____________________ de 20___. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Instituição 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil 

– OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, que: 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estadual 

e municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação 

não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 

ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado 

que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e 

administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e cargo 
que ocupa na OSC 

Carteira de identidade, 
órgão expedidor e CPF 

Endereço residencial, 
telefone e e-mail 

   

   

   

   

   

   

 

 Não contratará com recursos da parceria, 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; 

 

 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro 

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal; (b) 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 
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grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

e (c) 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 ocultação de bens, direitos e valores.  

 

Ponta Grossa-PR, ____ de ______________ de 20___. 

 

_______________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 

 

1. DADOS DA ENTIDADE: 

Entidade Proponente: CNPJ:  Natureza Jurídica: 
 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Telefone: E-mail: 

Unidade(s) Executora(s): 

Número de Inscrição no CMAS: Nº da Resolução:  

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Telefone: E-mail: 

Responsável pela Unidade Executora: 

Cargo: 

RG: CPF: 

Telefone: E-mail: 

 

2. DADOS DO PROJETO: 

Identificação do Serviço:  

(   ) Serviço de Acolhimento Institucional/ Abrigo Institucional 

(   ) Serviço de Acolhimento Institucional/ Casa-Lar 

(   ) Serviço de Acolhimento Institucional/ Casa de Passagem 

(   ) Serviço de Acolhimento Institucional/ Residência Inclusiva 

(   ) Serviço de Acolhimento em República 

Nível de Complexidade: Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Coletividade Atendida /Descrição do público – alvo (faixa etária/identificação do 
público): 
 
 

Capacidade de atendimento (nº de pessoas): (capacidade da entidade ≠ meta a ser 
atendida com o termo de colaboração)  
 
 

Diagnóstico Social (descrição da realidade e sua correspondência com as atividades 
e metas a serem atingidas): 
 
 
 

Interesse público a ser atingido: 
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Objetivo Geral: 
 
 
 

Objetivos Específicos: 
 
 
 

Metodologia e descrição das ações/atividades a serem executadas: 
 
 
 
 
 

Metodologia de avaliação e monitoramento da qualidade e do cumprimento das 
metas: (Descrever Resultado esperado) 
 
 
 
 
 

 

3. RECURSOS HUMANOS: 

Equipe técnica e de apoio para execução dos serviços: 

Quantidade Cargo/função 
Nível de escolaridade e/ou 

formação profissional 
Carga Horária 

Semanal 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

4. ESTRUTURA FÍSICA: 

Descrição da estrutura física e equipamentos para execução do serviço: 

Ambiente Físico Quantidade 
Capacidade de 
Atendimento 

Equipamentos 
disponíveis 
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5. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 

MATERIAIS E SERVIÇOS (CUSTEIO) 

Despesas: 

Especificação 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
mensal (R$) 

Valor anual 
(R$) 

     

     

     

     

 

RECURSOS HUMANOS 

Cargo Quantidade Salário (R$) Encargos (R$) 

    

    

    

    

 

Valor total do projeto: 
Total Mensal 

(R$) 
Total Anual 

(R$) 

 
 

  

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Mês/Ano Valor (R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. METAS:  

Item Meta Por Mês Total 

    

    

 

8. ETAPAS DO PLANO DE TRABALHO: 

Descrição da etapa 
Data do 
Início 

Data Final 
Valor 
(R$) 
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9. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO: 

Responsável Técnico: 

Profissão: Nº do Conselho de Classe: 

CPF: RG: E-mail: 

Assinatura: Data: 

 

10. RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE: 

Responsável: 

Cargo: 

CPF: RG: E-mail: 

Período do Mandato: 

Assinatura: Data: 

 

Obs.: Para cada serviço, a OSC deverá preencher 1 (um) Plano de Trabalho. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO CARGO DE RESPONSÁVEL PELA OSC 

 

Declaro para os devidos fins, que _________________________ [identificação do 

responsável legal da organização da sociedade civil – OSC] não incorrem em quaisquer das 

vedações previstas no art. 39, inciso VII, alínea b da Lei nº 13.019, de 2014.  Nesse sentido, a 

entidade: 

 Não foi julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança. 

 

 

Ponta Grossa, _____ de __________________ de 20___. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Entidade 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, 

de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não 

incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse 

sentido, a citada entidade: 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, 

de 2014. 

 

Ponta Grossa, _____ de __________________ de 20___. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Entidade 

 

 


