
EDITAL 01 

REGULAMENTO PARA REPASSES DE SUBVENÇÃO PARA O EXERCÍCIO 

DE 2016 PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

O Município de Getulina, inscrito no CNPJ sob o nº 44.528.832/0001-96, com 

endereço na Praça Bernadino de Campos, 184, nesta cidade de Getulina, SP, 

pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e Melhor Idade, pelo 

Departamento Municipal de Educação e pelo Departamento Municipal de 

Saúde, torna público que se encontra aberto o prazo para as organizações da 

sociedade civil da área social, educacional e de saúde apresentarem o pedido 

de SUBVENÇÃO SOCIAL para custeio de suas atividades no exercício de 

2016, que será regido pelas presentes instruções 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a 

concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais 

social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de 

origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. 

1.2 O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com 

base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição 

dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente 

fixados pela Prefeitura Municipal de Getulina. 

1.3 A concessão de subvenção social fica condicionada à existência de 

convênio entre a instituição e a Prefeitura, no qual serão estabelecidas as 

obrigações e responsabilidades das partes. 

1.4 A Prefeitura de Getulina só concederá subvenção social nos termos da 

presente lei utilizando recursos consignados em seu orçamento. 

 

2 DAS ENTIDADES IMPEDIDAS DE RECEBER SUBVENÇÃO 

2.1 Não poderão receber subvenções sociais as instituições que: 

I – tenham fins lucrativos; 

II – constituam patrimônio de indivíduo ou sociedade sem caráter filantrópico; 

III – não tenham sido declaradas de utilidade pública pelo Município. 

 

3 DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS 



3.1 O pedido de subvenção social deverá ser dirigido ao Prefeito e 

acompanhado do Plano de Trabalho contendo a exposição e justificativa de 

sua necessidade e do emprego que lhe será dado, bem como instruído com 

documentos hábeis provando o adimplemento dos seguintes requisitos pelas 

instituições: 

I – Ter personalidade jurídica provada por cópia simples do Estatuto social e 

alterações devidamente registrado em cartório e ata de eleição e posse da 

atual diretoria, do conselho fiscal e deliberativo, e demais conselhos se 

previstos no estatuto, devidamente registrado em cartório; 

II – possuir finalidade filantrópica; 

III – funcionar regularmente há, pelo menos, dois anos; 

IV – destinar-se a uma ou mais finalidades constantes do item 1.1 deste Edital; 

V – Ter corpo diretivo idôneo; 

VI – Ter patrimônio ou rendas regulares; 

VII – não dispor de recursos próprios suficientes para manutenção e ampliação 

dos seus serviços; 

VIII – estar regularmente habilitada a funcionar e em dia com suas obrigações 

perante a Prefeitura; 

IX – estar cadastrada na Prefeitura Municipal para prestação do serviço. 

X – Apresentar Alvará de Funcionamento; 

XI -  Certidões negativas de: 

a) Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS); 

b) Conjunta, da Previdência Social e Tributária e da Divida Ativa da União 

(RFB); 

c) Trabalhista; 

d) Tributária municipal; 

e) Tributária estadual; 

 

XII - Comprovar assistir usuários locais e estar executando ações de caráter 

continuado, permanente e planejado;  

XIII – Comprovar a inscrição e aprovação de serviços, programas ou projetos 

junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), se entidade da 

área social; junto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), se entidade da área 

de saúde; e do Conselho Municipal de Educação (CME), se entidade da área 



de educação, obedecida a intersetorialidade prevista em Lei (inscrição em 

outros Conselhos que a Lei exigir);  

XIV - Apresentar extrato do cartão CNPJ emitido junto a Receita Federal do 

Brasil (RFB); 

XV - Comprovar capacidade técnica e operacional pela apresentação de 

recursos humanos e bens declarados em papel timbrado ou carimbado com 

CNPJ, assinado pelo dirigente da entidade, dos seguintes requisitos: 

a) Apresentar comprovação de responsável técnico da área do objeto, 

registrado no respectivo conselho de classe, com indicação do número do 

registro e do Órgão que o profissional esteja registrado, que assuma a 

responsabilidade perante o objeto; 

b) Ofertar espaço físico suficiente para a realização do objeto, próprio o 

alugado, comprovado mediante visita no local; 

c) Fornecer equipamentos de informática, móveis e utensílios suficientes para a 

realização do objeto, comprovado mediante visita no local; 

d) Comprovação de que não cobra dos usuários locais qualquer valor pelos 

serviços prestados a serem custeados com recursos municipais. 

 

 

4 DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO  E 

DOCUMENTOS 

4.1 Os Planos de Trabalho e Documentação elencada no item 3 deverão ser 

entregues na Prefeitura Municipal de Getulina, situada na Praça Bernardino de 

Campos, 184, centro, das 10h às 12h ou das 13h às 17, de segunda a sexta-

feira, do dia 1º de dezembro de 2015 ao dia 10 de dezembro de 2015, 

impreterivelmente. 

 

5 DA ESCOLHA DAS ENTIDADES 

5.1 Após a apresentação da documentação esta será encaminhada para o 

Conselho Municipal respectivo para Deliberação sobre a concessão ou não de 

subvenção social. 

5.2 Na falta da apresentação de algum dos documentos elencados nesta 

Chamada Pública caberá ao Conselho respectivo a análise da possibilidade da 

aprovação do repasse de Subvenção Social, que somente se dará desde que 

os serviços prestados pela entidade sejam de grande importância aos usuários 



locais e que a não concessão da Subvenção Social implicará no 

comprometimento dos serviços prestados, inclusive comprovando-se que o 

Município não dispõe de meios para assumir completamente a demanda e 

oferta do serviço. 

5.3 O Chefe do Poder Executivo fica impedido de conceder Subvenção Social 

quando em Deliberação pelo Conselho Municipal respectivo deliberar pela não 

concessão. 

 5.4 Em sendo favorável o Conselho deverá emitir Resolução onde constará a 

aprovação do repasse de subvenção à entidade. 

 

 

6 DOS VALORES A SEREM REPASSADOS 

6.1 Os valores a serem repassados dependerão da aprovação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) em tramitação na Câmara Municipal de Getulina. 

6.2 O valor a ser repassado deve respeitar os limites das possibilidades 

financeiras do Município de Getulina e podem ser revistos durante o período de 

concessão. 

6.3 A alteração do valor a ser repassado deverá ser comunicado à organização 

da sociedade civil com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

7. DA EXECUÇÃO 

7.1 A entidade deverá: 

a) Indicar no seu Plano de Trabalho o valor da contrapartida no cronograma de 

desembolso; 

b) Declarar a aceitação das condições para a celebração do 

Termo/Contrato/Convênio ou outro instrumento, estabelecidas pelo Município; 

c) Não ter os dirigentes parentes consanguíneo ou por afinidade, até segundo 

grau, contratado de forma direta pela entidade sem adoção dos princípios da 

publicidade, impessoalidade e da legalidade; 

d) Selecionar e contratar a equipe envolvida no plano de trabalho com adoção 

dos princípios da publicidade, impessoalidade e da legalidade previstos em lei; 

e) Seguir rigorosamente o plano de trabalho, principalmente no pagamento das 

despesas autorizadas e vinculadas ao objeto; 



f) Aplicar em caderneta de poupança os recursos não utilizados acima de 30 

(trinta) dias, e se em prazo menor em títulos da dívida pública federal, e utilizá-

los somente se autorizado pela Administração Pública. 

g) Não fazer saque ou pagamento mediante a emissão de cheques; 

h) Efetuar pagamento somente por transferência direta ao favorecido da 

despesa; 

i) Realizar monitoramento e avaliação interna das atividades na forma exigida 

pela Unidade responsável; 

j) Indicar o dirigente responsável pela execução da parceria; 

l) realizar despesas somente após a publicação do instrumento jurídico; 

m) Não aportar recursos próprios à conta da parceria somente se autorizado 

pela Administração Pública; 

 

7.2 São condições para a liberação de cada parcela: 

a) Não ter pendência de prestações de contas; 

b) Prestar contas da parcela anteriormente recebida; 

c) Apresentar, quando solicitado, documento ou informação necessária. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1Somente às instituições cujas condições de funcionamento forem 

consideradas satisfatórias pela Prefeitura serão concedidas subvenções 

sociais. 

8.2 Os  itens  deste  Edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  

ou acréscimos,  enquanto  não  encerrado o prazo para apresentação da 

Documentação aos  quais  digam respeito  ou  circunstância  que  será  

mencionada por  meio  de Edital  ou  aviso  a  ser publicado site da Prefeitura 

Municipal de Getulina. 

8.3 Os casos omissos serão analisados pelo assessores jurídicos do Município 

de Getulina. 

 

8.4 Quaisquer dúvidas sobre o contido neste Edital deverão ser encaminhadas 

para o e-mail: comunicação@getulina.sp.gov.br 

 

Getulina, 1º de dezembro de 2015. 
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FÁBIO AUGUSTO ALVARES 
       Prefeito Municipal 
 

 


