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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36/2022
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CHAMAMENTO PtlBLICO N° 03/2022

OBJETO: A fimalidade do presente Chamamento Pfrolico 6 a
celebragao de Parcerfa, com Organizag6es da Sociedade CMl (OSC) para
execugao de atividades em regime de mdtua cooperagao com a administraeao
ptlblica, no exercicio de 2022, objetivando destimar recursos para as
associa96es de pais e professores (APPS) das escolas municipais e estaduais
em funcionamento no Municipio de Palmitos.
JULGAMENTO: Os fine da Administraeao Ptlblica Munieipal,

segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, "rest//rremse nun dnfoo obfel/vo.. a
bern da coletividade administrada." Presente es`e per\samento ver.il.icamos que
pare proporcionar tal fim, necessarie se faz que a Administraeao Municipal

possa, atravds de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadfo,
proporcionando o bern estar coletivo.

Todavia nem todos os servieos de interesse pdblico, sao
realizados

pelo

Municipio,

necessitando

para

atingir

o

"ben

coi7.7t/i77",

estabelecer parcerias com organizag6es da sociedade ci\ril.

No que tange as parcerias, o Estado busca "par mefo dee
paroerias consensuais, faze-Io junto com entidades do Terceiro Setor que
tenham sido criadas enfocando cerfo prop6sito de interesse pablico buscado
em concreto, e possam, assim, se encanegar de sua execuEao de uma forma
mais participativa e pr6x.Ima da sociedade civil, melhor refletindo seus anseios.
Neste cenario 6 que se situam os ajustes celebrados entre o Estado e as
entidades da sociedade civil integrantes do Teroeiro Setor, tambem conhecido
como o espago pl]blico nao estataf' .
Ademais,

urn

dos

fatores

desse

resultado

6

a

efetiva

participa9ao popular, que de maneira direta fiscaliza e acompanha a pr6pria
execucao das atividades, medfante participa¢ao na diretoria e conselhos.

No tocante ao chamamento publico em questao, analisando-se
o processo em sua integralidade, percebe-se que as APP's do Nucleo
Educacional Municipal Aluino Knapp, Ndcleo Educacional Municipal Leonida

Alda Nerdin Spessatto, da Escola de Ensino Fundamental Sede Oldenburg, da
Escole de Educacao Basica Jorge Lacerda, da Escole Basjca Princesa Isabel e
do Ndcleo Educacional Municipal Ida Vldori apresentaram o Plano de Trabalho
e os documentos exigidos no Edital.
Inclusive,

verificou-se que a avaliaeao das entidades foi,

respectivamente, de 90,5 pontos, 92 pontos, 92 pontos, 89 pontos, 84,5 pontos
e 92 pontos de 100 possiveis, portanfo, bastante satisfat6rias.
A comissao de Monitoramento ifa utilizar dos meios
disponiveis, com auxilie de profissionais das areas do Munieipio, para fiscalizar

a

execugao

da

parceria,

assim

coma

devera

estabelecer os

demais
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388,

proced,mentos que serao adotados para ava,,aeao da execLpeNffic#!:H@S
financeira, no cumprimento das metas e objetivos.

Assim, em vista do que foi apresentado a esta Comissao e,
considerando que a documentagao juntada atende as exigencias constantes do
Edital de Chamamento Ptlblico, via de consequencia, encontra abrigo na Lei n°
13.019/2014, encaminha ao Sr. Prefeito Municipal, manifestagao favofavel a
concretizagao da referidas Parceria§, mediante assinatura do Termo de
Colaboraeao.

Palmitos, 02 de junho de 2022.
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