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Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2017 às 11:00 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão de Seleção, com a finalidade precípua de tornar público o resultado conclusivo do 
parecer final, formalizado pelos membros específicos da Comissão de Seleção, referente a este 
Chamamento Público, destinado àSeleção de Organizações da Sociedade Civil para Parceria 
na Execução de Projetos Esportivos, compreendendo: a) Escolinhas de Base de Xadrez 
Masculino e Feminino; b) Escolinhas de Base de VoleibolMasculino e Feminino; c) 
Escolinhas de Base de HandebolMasculino e Feminino; d) Escolinhas de Base de Futsal 
Masculino; e) Escolinhas de Base de Futsal Feminino; f) Escolinhas de Base de 
BasquetebolMasculino e Feminino; g) Treinamento Desportivo para Deficientes 
VisuaisMasculino e Feminino; h) Treinamento Desportivo para Deficientes Intelectuais 
Masculino e Feminino.Declarada aberta a sessão, procedeu-se a leitura do contexto do parecer 
final, relatando com objetividade e clareza que as entidades que participaram do certame 
apresentaram toda a documentação exigida, em plena vigência, com exceção daADEVIPS – 
Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano, que deixou de apresentar a Certidão 
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, ficando, 
em consequência, impossibilitada de celebrar parceria com o município. Contudo, preocupados 
com a redação elencada no artigo 45, II da Lei 13019/14, que veda o pagamento a qualquer 
título a servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses 
previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentarias, entenderam de bom alvitre, levar 
o expediente à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, para que não restem 
dúvidas quanto a sua aplicabilidade. Submetido a parecer, a Procuradoria manifestou-se 
corroborando o entendimento da Comissão de Seleção, que concluiu na impossibilidade do 
município arcar com remuneração de seus servidores que prestam serviços à Organização da 
Sociedade Civil simultaneamente.Ante todo o exposto, em considerando ter transcorrido o 
prazo estabelecido no subitem 8.4.1 do edital, está-se encaminhando o processo ao setor 
competente, o de contratos, para celebração dos instrumentos de parceria, respectivamente, 
observando com critério a existência de toda a documentação exigida no disposto no subitem 
8.5.1 do edital para completar o processo. Para efeito de registro, de conhecimento e de 
publicidade, está-se encaminhando uma via da presente ata a todas as entidades 
participantes.Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente 
ata, que após lida e aprovada, sem manifestação ao contrário, vai devidamente assinada. 
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