
 
 

ATA Nº. 2 

(DECISÃO REF. AOS PEDIDOS DE QUALIFICAÇÃO) 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

Consoante mencionado na Ata de nº. 01, de 01/07/2021, dado ao volume de documentos, esta 

Comissão realizou a análise prévia dos documentos apresentados, passando, neste momento a 

prolatar sua decisão ref. aos pedidos de qualificação de Organização Social no âmbito do 

Município de Biguaçu.  

Faz-se constar que posteriormente ao término do prazo citado no Edital (30/06/2021, às 18:00), 

outros 04 (quatro) pedidos foram remetidos pelo setor de Pró Cidadão à esta Comissão, sendo 

estes: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana – IADVH (Processo nº. 

7650/2021), Desenvolvimento de Assistência Múltipla – DESAM (Processo nº. 8037/2021), Santa 

Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores General (Processo nº. 7576/2021 e 7859/2021). 

Devido a tal ocorrência, estas não constavam na Ata de nº. 01.  

Os envelopes entregues pelos Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana – IADVH 

(Processo nº. 7650/2021) e por Desenvolvimento de Assistência Múltipla – DESAM (Processo nº. 

8037/2021) foram protocolizados fora do prazo, sendo considerados intempestivos.  

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana – IADVH (Processo nº. 7650/2021) 

efetuou o Protocolo em 01/07/2021, às 18:03 e o Desenvolvimento de Assistência Múltipla – 

DESAM (Processo nº. 8037/2021) protocolizou em 12/07/2021, às 10:04.  

No tocante a Entidade Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores General, embora 

houvesse protocolizado seu envelope (Processo nº.7576/2021) em 30/06/2021, às 15:53 

(dentro do prazo estabelecido), este não havia sido remetido à esta Comissão, motivo pelo qual 

não constava seu nome na Ata 01. Em razão da leitura da Ata no Diário Oficial e surpreso por 

sua ausência, A Entidade efetuou o protocolo do Processo 7859/2021, informando a 

tempestividade de seu pedido e rogando para que este fosse analisado. Diante deste quadro, a 

Comissão procedeu a devida análise dos documentos tempestivos (Processo nº.7576/2021). 

Para fins didáticos, serão identificadas as Entidades e quais os dispositivos foram infringidos, 

motivando eventual indeferimento. 

1. Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana – IADVH – INDEFERIDO o 

pedido em razão do não cumprimento do prazo estabelecido na seção III, Item 5.1 e 5.2 

do Edital de Convocação Pública. Intempestividade. 



 
2. Desenvolvimento de Assistência Múltipla – DESAM - INDEFERIDO o pedido em razão 

do não cumprimento do prazo estabelecido na seção III, Item 5.1 e 5.2 do Edital de 

Convocação Pública. Intempestividade. 

3. Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores General – INDEFERIDO o pedido 

em razão do não cumprimento dos seguintes dispositivos: Item 1.1.6 do Edital c/c Art. 

4º, I, f da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 5º, I, a da Lei 3846/2018; Item 2 do 

Edital c/c Art. 5º, I, b da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 5º, I, c da Lei 3846/2018; 

Item 2 do Edital c/c Art. 5º, I, d da Lei 3846/2018; Item 2 c/c Art. 5º, I, e da Lei 

34846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 5º, VII da Lei 3846/2018; Item 4.2 do Edital e Item 

1.1 e 2 do Edital c/c Art. 4º, III da Lei 3846/2018.  

4. Associação Brasileira dos Profissionais e Afins da área da Saúde, Educação, Esporte, 

Lazer e Cultura – CÍRCULO  – INDEFERIDO o pedido em razão do não cumprimento dos 

seguintes dispositivos: Item 1.1 do Edital c/c Art. 4º, parágrafo único da Lei 3846/2018 

e Item 1.1 e 2 do Edital c/c Art. 4º, III da Lei 3846/2018. 

5. Instituto Maria Schmitt Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do 

Cidadão – IMAS – INDEFERIDO o pedido em razão do não cumprimento dos seguintes 

dispositivos: Item 1.1.8. do Edital c/c Art. 4º, I, h da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c 

Art. 5º, I, c da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 5º, I, e da Lei 3846/2018; Item 2 

do Edital c/c Art. 5º, III da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 5º, VI da Lei 

3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art.  5º, VII da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 

5º, VIII da Lei 3846/2018; Item 2 do Edital c/c Art. 6º, IV da Lei 3846/2018; Item 2 c/c 

Art. 6º, V da Lei 3846/2018 e Item 2 do Edital c/c Art. 6º, VI da Lei 3846/2018. 

6. Instituto Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e Saúde – IBHASES 

- INDEFERIDO o pedido em razão do não cumprimento dos seguintes dispositivos: Item 

1.1.9. do Edital c/c Art. 4º, I, i da Lei 3846/2018 e Item 2 do Edital c/c Art. 6º, V da Lei 

3846/2018.  

7. Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções 

em Saúde - INDEFERIDO o pedido em razão do não cumprimento dos seguintes 

dispositivos: Item 4.1 e 4.2 do Edital c/c Art. 4º, parágrafo único da Lei 3846/2018; Item 

1.1.10 do Edital c/c Art. 4º, II da Lei 3846/2018 e Item 1.1 e 2 do Edital c/c Art. 4º, III da 

Lei 3846/2018. 

8. Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS - INDEFERIDO o 

pedido em razão do não cumprimento do seguinte dispositivo: Item 1.1 e 2 do Edital c/c 

Art. 4º, III da Lei 3846/2018. 

9. Hospital Mahatma Gandhi - INDEFERIDO o pedido em razão do não cumprimento dos 

seguintes dispositivos: Item 1.1.10. do Edital c/c Art. 4º, II da Lei 3846/2018 e : Item 1.1 

e 2 do Edital c/c Art. 4º, III da Lei 3846/2018. 

10. Fundação de Apoio ao HEMOSC/ CEPON - FAHECE - INDEFERIDO o pedido em razão do 

não cumprimento dos seguintes dispositivos: Item 1.1.3 do Edital c/c Art. 4º, I, c da Lei 

3846/2018; Item 1.1.4 do Edital c/c 4, I, f da Lei 3846/2018; Item 1.1.10 do Edital c/c Art. 

4º, II da Lei 3846/2018 e do Item 2 do Edital + Art. 5º e todas as suas disposições (I, a, b, 

c, d, e), II, III, IV, V, VI, VII e VIII + Art. 6º e todas as suas disposições (I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX e X) da Lei 3846/2018.  



 
Dada a relevância das análises, informa-se que o relatório pormenorizado segue arrolado ao 

final de cada pedido.  

Consoante disposição na Seção V, Item 5.4 e 5.5 do Edital, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da publicação da presente decisão, para que as Entidades Requerentes possam 

apresentar os respectivos instrumentos de recurso.  

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7569/2021 

Entidade: Associação Brasileira dos Profissionais e Afins da área da Saúde, Educação, Esporte, 
Lazer e Cultura - CÍRCULO 

 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo Associação 

Brasileira dos Profissionais e Afins da área da Saúde, Educação, Esporte, Lazer e Cultura - 

CÍRCULO em 30/06/2021, às 17:06, no setor de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo 

Administrativo nº. 7569/2021, passamos a analisar, de forma pormenorizada, os requisitos 

impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 

do Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

30/06/2021, às 

17:06 - 

tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – 

direcionado ao Prefeito 

Apenas cópia Ausente 

documento 

original 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 Lei 

3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Via não 

autenticada 

Ausente 

documento 

original ou 

atenticado 



 
Item 1.1.1. 

Edital + Art. 4, I, 

a da Lei 

3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 1º 

Art. 4º 

ok 

Item 1.1.2. 

Edital + Art. 4, I, 

b da Lei 

3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias 

atividades; 

Art 1º 

Art. 33 

ok 

Item 1.1.3. 

Edital + Art. 4, I, 

c da Lei 

3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria 

definidos nos termos do estatuto, 

asseguradas àquele composição e 

atribuições normativas e de controle 

básicas previstas nesta lei; 

Art. 26, §6º ok 

Item 1.1.4. 

Edital + Art. 4, I, 

d da Lei 

3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes 

do Poder Público e membros da 

comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; 

Art. 36 ok 

Item 1.1.5. 

Edital + Art. 4, I, 

e da Lei 

3846/2018 

e) composição e atribuições da 

Diretoria; 

Art. 39 

Art. 40 

 

ok 

Item 1.1.6. 

Edital + Art. 4, I, 

f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Município e do 

Estado de Santa Catarina, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução 

do Contrato de Gestão; 

Art. 76, § único ok 

Item 1.1.7. 

Edital + Art. 4, I, 

g da Lei 

3846/2018 

g) no caso de associação civil, a 

aceitação de novos associados, na 

forma do estatuto; 

Art. 6º ok 

Item 1.1.8. 

Edital + Art. 4, I, 

h da Lei 

3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens ou 

de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão 

de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro 

da entidade; 

Art. 23, §1º ok 



 
Item 1.1.9. 

Edital + Art. 4, I, 

i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como 

dos excedentes financeiros decorrentes 

de suas atividades, em caso de extinção 

ou desqualificação, ao patrimônio do 

Município, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados. 

Art. 69, §3º ok 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, II, 

da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Fls. 8 ok 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do 

Poder Público, definidos pelo estatuto 

da entidade; 

Art. 36.2, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

Art. 36.2, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Art. 36.2, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade 

profissional e reconhecida idoneidade 

moral; 

Art. 36.2, IV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto. 

Art. 36.2, V ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da 

Lei 3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados 

para compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, 

admitida uma recondução; 

Art. 36 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Art. 36, § 4º ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) 

vezes a cada ano e, 

extraordinariamente, a qualquer 

tempo; 

Art. 36, §8º 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da 

Lei 3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão receber 

remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à Organização 

Social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

Art. 36, §9º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Art. 36, 7º 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso 

I devem corresponder a mais de 50% 

(cinquenta por cento) do Conselho; 

Art. 36, §1º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser 

de 2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Art. 36, §2º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da Lei 

3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da 

entidade, para consecução do seu 

objeto; 

Art. 37, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da 

Lei 3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 37, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de 

investimentos; 

Art. 37, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 37, IV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da 

Lei 3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Art. 37, V ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração 

dos Estatutos e a extinção da entidade 

por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois 

terços) de seus membros; 

Art. 37, VI ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Art. 37, VII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no mínimo, 

de 2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que devem ser adotados 

para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de 

cargos, salários e benefícios dos 

empregados da entidade; 

Art. 37, VIII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 37, X ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da 

Lei 3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das 

diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis 

e as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

Art. 37, XI ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

499 fls. ao total ok 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 (três) 

anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, 

ACOMPANHADO do respectivo 

CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestados 

apresentados 

não estão 

acompanhados 

do Contrato de 

Gestão 

Ausência de 

comprovação 

 

Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 
 



 
 

a) Descumprimento do Item 1.1 do Edital c/c Parágrafo Único do 
art. 4º da Lei 3846/2018. 
O Requerimento e o Estatuto Social não foram apresentados em 
sua forma original ou autenticados.  
Uma vez não apresentados de acordo com as imposições 
editalícias, bem como as resguardadas pela letra da lei, necessário 
a rejeição quanto ao pedido formulado. 
  

b) Descumprimento dos Itens 1.1 e 2 do Edital c/c com o Art. 4º, III 
da Lei 3846/2018.  
Salienta-se que o item 1.1 faz a seguinte menção (...) “deverão 
atender os requisitos do artigo 4º da lei Municipal n. 3846/2018” 
(...), 
C/C com o item 2 do Edital que exige: “Para fins de obtenção da 
qualificação e credenciamento como organização social a entidade 
deverá estar estruturada, conforme determina a Lei Municipal 
3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes não se 
limitando.” 
C/C Art. 4, III da Lei 3846/2018: “comprovação de 
desenvolvimento da atividade descrita no ‘caput’ do art 1º desta 
Lei há mais de 03 (três) anos, através de atestado de capacidade 
técnica, acompanhado do respectivo Contrato de Gestão.” 
 
Verificou-se que foram apresentados 09 (nove) Atestados de 
Capacidade Técnica.  
01 – Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado do Maranhão, sem identificação do número do 
contrato de gestão; 
02 – Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado da Paraíba, referente ao contrato de gestão nº. 
0001/2014 – datado de 09/06/2016; 
03 – Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado da Paraíba, referente ao contrato de gestão nº. 
0002/2014; 
04 - Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado de Goiás, referente ao contrato de gestão nº. 
0064/2012- datado de 07/06/2017; 
05 - Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado de Goiás, referente ao contrato de gestão nº. 
001/2014; 
06 - Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao contrato de 
gestão nº. 01/2016; 
07 - Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado de Goiás, referente ao contrato de gestão nº. 
0064/2012 – datado de 07/06/2017; 



 
08 - Lavrado em favor do Instituto GERIR (CNPJ 14.963.977/0001-
19), pelo Estado da Paraíba, referente ao contrato de gestão nº. 
0001/2014 – datado de 09/06/2015; 
 
No tocante aos Contratos de Gestão, nenhum deles foi 
apresentado. 
 

Nota-se que os Atestados de Capacidade Técnica foram lavrados 
em favor de pessoa jurídica diversa da Entidade Requerente, tendo 
sido todos emitidos em favor do Instituto GERIR (CNPJ 
14.963.977/0001-19).  
 
Vale ainda o realce de os contratos apresentados referem-se a 
prestação de serviços, cujo o Instituto Gerir estabeleceu vínculo 
com terceiros.  
 
Deste modo , considerando que não foi apresentado nenhum 
Atestado de capacidade Técnica em nome da Entidade 
Requerente, bem como os contratos juntados igualmente não se 
referem a Associação postulante, tem-se claramente que esta 
descumpriu as exigências impostas nos Itens 1.1 e 2 do Edital c/c 
com o Art. 4º, III da Lei 3846/2018.  
 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social da Associação Brasileira dos Profissionais e Afins da área da Saúde, 
Educação, Esporte, Lazer e Cultura – CÍRCULO. 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 8037/2021 

Entidade: Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado Desenvolvimento 

de Assistência Múltipla – DESAM em 12/07/2021, às 10:04, no setor de Pró Cidadão, sob o nº. 

do Processo Administrativo nº. 8037/2021, passamos a analisar de os requisitos impostos pelo 

Edital em referência e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

O Edital assim dispõe: 

“III – DO PRAZO E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO 

5.1. O prazo para apresentação do requerimento devidamente 
acompanhado dos demais documentos dar-se-á até 30 de 
junho de 2021, até as 18:00h, no setor de Protocolo do Pró 
Cidadão, situado à Rua Lúcio Born, 12, Centro, Biguaçu, SC. 

5.2. Somente será aceito requerimento comprovadamente 
recebido no período estabelecido nesse Edital. “ 

O Edital de Convocação Pública 001/2021 foi publicado em sua íntegra 

no Diário Oficial dos Municípios nº. 3527, de 11/06/2021 (fls. 115-117) da impressa em 

referência.  

Segundo o princípio da vinculação ao edital, as obrigações impostas na 

norma editalícia devem ser observadas para ambas as partes. Tanto o Órgão Público, quanto 



 
para a Entidade participante possuem a obrigação de seguir estritamente os termos impostos 

pelo Edital Público.  

No presente caso, vislumbra-se que a Entidade Requerente não 

cumpriu com o requisito imposto na norma vinculante, uma vez que apresentou seu envelope 

fora do prazo concedido. 

Nota-se que estava aberto a todos os interessados, pelo período de 17 

(dezessete) dias, a oportunidade de apresentar os pedidos de qualificação como Organização 

Social. Porém, a Entidade Requerente efetuou o Protocolo 12 (doze) dias após o prazo final.  

O prazo para apresentação dos envelopes contava com o dia 

30/06/2021, às 18:00, mas a Entidade protocolizou o pedido apenas em 12/07/2021, às 10:04.  

 

Desta forma, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como Organização 

Social do Desenvolvimento de Assistência Múltipla – DESAM, ante a intempestividade do seu 

protocolo. 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 

 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 

 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7542/2021 

Entidade: Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo Fundação de 

Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE em 30/06/2021, às 14:56, no setor de Pró Cidadão, sob o 

nº. do Processo Administrativo nº. 7542/2021, passamos a analisar, de forma pormenorizada, 

os requisitos impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

Passa-se a análise dos documentos apresentados: 

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 

do Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

30/06/2021, às 

14:56 - tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – 

direcionado ao Prefeito 

Fl. 02 ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 

Lei 3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Estatuto 

autenticado 

ok 

Item 1.1.1. 

Edital + Art. 4, I, 

a da Lei 

3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de 

atuação; 

Art. 3º ok 



 
Item 1.1.2. 

Edital + Art. 4, I, 

b da Lei 

3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias 

atividades; 

Art. 1º 

Art. 5º, §2º 

ok 

Item 1.1.3. 

Edital + Art. 4, I, 

c da Lei 

3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria 

definidos nos termos do estatuto, 

asseguradas àquele composição e 

atribuições normativas e de controle 

básicas previstas nesta lei; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 1.1.4. 

Edital + Art. 4, I, 

d da Lei 

3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado 

de deliberação superior, de 

representantes do Poder Público e 

membros da comunidade, de notória 

capacidade profissional e idoneidade 

moral; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 1.1.5. 

Edital + Art. 4, I, 

e da Lei 

3846/2018 

e) composição e atribuições da 

Diretoria; 

Art. 14 

Art. 15 

 

 

ok 

Item 1.1.6. 

Edital + Art. 4, I, 

f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação 

anual, no Diário Oficial do Município 

e do Estado de Santa Catarina, dos 

relatórios financeiros e do relatório 

de execução do Contrato de Gestão; 

Art. 25, §1º ok 

Item 1.1.7. 

Edital + Art. 4, I, 

g da Lei 

3846/2018 

g) no caso de associação civil, a 

aceitação de novos associados, na 

forma do estatuto; 

Dispensa por não 

ser Associação 

Civil 

ok 

Item 1.1.8. 

Edital + Art. 4, I, 

h da Lei 

3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens 

ou de parcela do patrimônio líquido 

em qualquer hipótese, inclusive em 

razão de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro 

da entidade; 

Art. 5º, §2º ok 

Item 1.1.9. 

Edital + Art. 4, I, 

i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral 

do patrimônio, dos legados ou das 

doações que lhe foram destinados, 

bem como dos excedentes 

Art. 28, § único ok 



 
financeiros decorrentes de suas 

atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio do 

Município, na proporção dos 

recursos e bens por este alocados. 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, 

II, da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à 

sua área de atuação; 

Não apresentado 

nos autos do 

processo. 

Ausente de 

comprovação 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por 

cento) de membros natos 

representantes do Poder Público, 

definidos pelo estatuto da entidade; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) 

de membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, 

definidos pelo estatuto; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade 

profissional e reconhecida 

idoneidade moral; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de 

membros indicados ou eleitos na 

forma estabelecida pelo estatuto. 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da 

Lei 3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados 

para compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, 

admitida uma recondução; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) 

vezes a cada ano e, 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 



 
extraordinariamente, a qualquer 

tempo; 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da 

Lei 3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão 

receber remuneração pelos serviços 

que, nesta condição, prestarem à 

Organização Social, ressalvada a 

ajuda de custo por reunião da qual 

participem; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou 

indicados para integrar a Diretoria da 

entidade devem renunciar ao 

assumirem funções executivas; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do 

inciso I devem corresponder a mais de 

50% (cinquenta por cento) do 

Conselho; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade 

dos membros eleitos ou indicados 

deve ser de 2 (dois) anos, segundo 

critérios estabelecidos no estatuto 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do 

Conselho de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da 

Lei 3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da 

entidade, para consecução do seu 

objeto; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da 

Lei 3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento 

da entidade e o programa de 

investimentos; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da 

Lei 3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros 

da Diretoria 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração 

dos Estatutos e a extinção da 

entidade por maioria, no mínimo, de 

2/3 (dois terços) de seus membros; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no 

mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus 

membros, o regulamento próprio 

contendo os procedimentos que 

devem ser adotados para a 

contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de 

cargos, salários e benefícios dos 

empregados da entidade; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato 

de Gestão, os relatórios gerenciais e 

de atividades da entidade, 

elaborados pela Diretoria 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da 

Lei 3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das 

diretrizes e metas definidas e aprovar 

os demonstrativos financeiros e 

contábeis e as contas anuais da 

entidade, com o auxílio de auditoria 

externa. 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

103 fls. ao total ok 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o 

protocolo  

Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento 

da atividade descrita há mais de 03 

(três) anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, 

ACOMPANHADO do respectivo 

CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestados 

acompanhados 

dos respectivos 

contratos de 

gestão 

ok 

 

 



 
Diante da análise efetuada, tem-se que:  

 
a) Descumprimento do Item 1.1.3. Edital + Art. 4, I, c da Lei 

3846/2018 
O item 1.1.3. do Edital faz a seguinte exigência: “ter, como órgãos 
de deliberação superior e de direção, um Conselho de 
Administração e uma Diretoria definidos nos termos do estatuto, 
asseguradas aquele composição e atribuições normativas e de 
controle básicas previstas nesta lei.” 
A letra da lei contempla igual exigência ipsis litteris. 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 

b) Item 1.1.4. Edital + Art. 4, I, f da Lei 3846/2018 
O item 1.1.4. do Edital faz a seguinte exigência: “participação, no 
órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do 
Poder Público e membros da comunidade, de notória capacidade 
profissional e idoneidade moral.” 
A letra da lei contempla igual exigência ipsis litteris. 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 

c) Descumprimento Item 1.1.10. Edital + Art. 4, II, da Lei 3846/2018 
O item 1.1.10. do Edital faz a seguinte exigência: “comprovação de 
registro no Conselho competente, relativo à sua área de atuação.” 
A letra da lei contempla igual exigência ipsis litteris. 
 
Verifica-se a ausência de apresentação do documento 
comprobatório no respectivo Conselho.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

d) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º e todas as suas 
disposições (I, a, b, c, d, e), II, III, IV, V, VI, VII e VIII + Art. 6º e 
todas as suas disposições (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X) da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5º e 6º da Lei 3846/2018 dispõe sobre o Conselho de 
Administração. No entanto, o Estatuto Social da Entidade 



 
Requerente não contempla a disposição do Conselho de 
Administração.  
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 

 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE. 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 6975/2021 

Entidade: Instituto Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e Saúde - 
IBHASES 

 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo Instituto 

Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e Saúde - IBHASES em 18/06/2021, 

às 09:22, no setor de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo Administrativo nº. 6975/2021, 

passamos a analisar, de forma pormenorizada, os requisitos impostos pelo Edital em referência 

e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 do 

Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

18/06/2021, 

às 09:22 - 

tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – direcionado 

ao Prefeito 

Fl. 02 ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 Lei 

3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Autenticação 

digital 

ok 



 
Item 1.1.1. Edital 

+ Art. 4, I, a da 

Lei 3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 8º ok 

Item 1.1.2. Edital 

+ Art. 4, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades; 

Art 7º, § 

único 

ok 

Item 1.1.3. Edital 

+ Art. 4, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria definidos 

nos termos do estatuto, asseguradas 

àquele composição e atribuições 

normativas e de controle básicas 

previstas nesta lei; 

Art. 48 

Art. 67 

Art. 61 

ok 

Item 1.1.4. Edital 

+ Art. 4, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes 

do Poder Público e membros da 

comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; 

Art. 67 ok 

Item 1.1.5. Edital 

+ Art. 4, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) composição e atribuições da Diretoria; Art. 61 

Art. 62 

 

ok 

Item 1.1.6. Edital 

+ Art. 4, I, f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Município e do Estado 

de Santa Catarina, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do 

Contrato de Gestão; 

Art. 29, III ok 

Item 1.1.7. Edital 

+ Art. 4, I, g da 

Lei 3846/2018 

g) no caso de associação civil, a aceitação 

de novos associados, na forma do 

estatuto; 

Art. 30 ok 

Item 1.1.8. Edital 

+ Art. 4, I, h da 

Lei 3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens ou de 

parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de 

desligamento, retirada ou falecimento de 

associado ou membro da entidade; 

Art. 26 ok 

Item 1.1.9. Edital 

+ Art. 4, I, i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como dos 

excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio do 

Previsão 

apenas para 

outra pessoa 

jurídica, com 

fins não 

econômicos 

Ausência de 

comprovação 



 
Município, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados. 

que tenham 

a mesma 

finalidade. 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, II, 

da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Fls.67-69 ok 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do 

Poder Público, definidos pelo estatuto da 

entidade; 

Art. 67, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

Art. 67, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Art. 67, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre pessoas 

de notória capacidade profissional e 

reconhecida idoneidade moral; 

Art. 67, IV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto. 

Art. 67, V ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da Lei 

3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados para 

compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, admitida 

uma recondução; 

Art. 67, § 

único 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Art. 69, § 

único 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes 

a cada ano e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo; 

Art. 71 

 

ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da Lei 

3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão receber 

remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à Organização 

Social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

Art. 72 ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Art. 68, IV 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I 

devem corresponder a mais de 50% 

(cinquenta por cento) do Conselho; 

Art. 67, §2º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser de 

2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Art. 68, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da Lei 

3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da entidade, 

para consecução do seu objeto; 

Art. 70, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da Lei 

3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 70, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de investimentos; 

Art. 70, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 70, VII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da Lei 

3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Informação 

não 

localizada no 

Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos 

Estatutos e a extinção da entidade por 

maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) 

de seus membros; 

Art. 70, VIII ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Art. 70, IX ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no mínimo, de 

2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que devem ser adotados 

para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de cargos, 

salários e benefícios dos empregados da 

entidade; 

Art. 70, XI ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 70, XII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da Lei 

3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes 

e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e 

as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

Art. 70, XIII ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

114 fls. ao 

total 

ok 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 (três) 

anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, ACOMPANHADO 

do respectivo CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestado 

apresentado 

com o 

Contrato e 

Aditivos (2º, 

3º, 4º e 5º), 

apontando a 

vigência 

total de 

07/09/2017 

até 

31/12/2021 

(3 anos e 7 

meses) 

OK 

 



 
Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 
a) Descumprimento do Item 1.1.9 do Edital c/c Art. 4º, I, i da Lei 

3846/2018. 
O item 1.1.9 do Edital faz a seguinte exigência: “previsão de 
incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações 
que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros 
decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou 
desqualificação, ao patrimônio do Município, na proporção dos 
recursos e bens por este alocados.” 
A letra da lei contempla igual exigência ipsis litteris. 
Nota-se que o Edital faz menção no art. 25 a seguinte situação: 
“No caso de dissolução do Instituto IBHASES, o respectivo 
patrimônio líquido será contabilmente apurado e transferido a 
outra pessoa jurídica qualificada, com fins não econômicos que 
tenham a mesma finalidade.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão que os excedentes sejam 
destinados, não apenas na dissolução, como também em 
desqualificação, ao Ente público contratante. Tem-se que Estado, 
União e Municípios que vierem a contratar a Entidade Requerente 
possuem finalidades distintas do Instituto em referência.  
 
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência.  
 

b) Descumprimento do Item 2 do Edital c/c com o Art. 6º, V da Lei 
3846/2018.  
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 6, V da Lei 3846/2018 determinar como atribuições 
privativas do Conselho de Administração: “V - fixar a remuneração 
dos membros da Diretoria.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social de que é 
atribuição privativa do Conselho de Administração a fixação da 
remuneração dos membros da Diretoria.   
 
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

 



 
 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Instituto Beneficente de Habitação, Assistência Social, de Educação e 
Saúde - IBHASES. 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 



 
 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7227/2021 

Entidade: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à saúde - IDEAS 

 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo INSTITUTO 

DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDEAS em 23/06/2021, às 18:41, no 

setor de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo Administrativo nº. 7227/2021, passamos a analisar, 

de forma pormenorizada, os requisitos impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 

3.846/2018.  

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 do 

Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

23/06/2021, 

às 18:41 - 

tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – direcionado 

ao Prefeito 

Fls. 02 ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 Lei 

3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Autenticação 

digital  

ok 



 
Item 1.1.1. Edital 

+ Art. 4, I, a da 

Lei 3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 2º ok 

Item 1.1.2. Edital 

+ Art. 4, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades; 

Art. 2º, 

parágrafo 

único 

ok 

Item 1.1.3. Edital 

+ Art. 4, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria definidos 

nos termos do estatuto, asseguradas 

àquele composição e atribuições 

normativas e de controle básicas 

previstas nesta lei; 

Art. 18/21 

Art. 22/29 

ok 

Item 1.1.4. Edital 

+ Art. 4, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes 

do Poder Público e membros da 

comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; 

Art. 22 ok 

Item 1.1.5. Edital 

+ Art. 4, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) composição e atribuições da Diretoria; Art. 18 e 19 ok 

Item 1.1.6. Edital 

+ Art. 4, I, f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Município e do Estado 

de Santa Catarina, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do 

Contrato de Gestão; 

Art. 35, § 

único  

ok 

Item 1.1.7. Edital 

+ Art. 4, I, g da 

Lei 3846/2018 

g) no caso de associação civil, a aceitação 

de novos associados, na forma do 

estatuto; 

Art. 8º ok 

Item 1.1.8. Edital 

+ Art. 4, I, h da 

Lei 3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens ou de 

parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de 

desligamento, retirada ou falecimento de 

associado ou membro da entidade; 

Art. 33 ok 

Item 1.1.9. Edital 

+ Art. 4, I, i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como dos 

excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio do 

Art. 34, § 

único 

ok 



 
Município, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados. 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, II, 

da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Fls. 34 ok 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do 

Poder Público, definidos pelo estatuto da 

entidade; 

Art. 22, I  

Art. 27, a 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

Art. 22, II  

Art. 27, b 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Art. 22, III  

Art. 27, c 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre pessoas 

de notória capacidade profissional e 

reconhecida idoneidade moral; 

Art. 22, IV 

Art. 27, d 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto. 

Art. 22, V  

Art. 27, e 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da Lei 

3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados para 

compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, admitida 

uma recondução; 

Art. 22 

Art. 29 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Art. 21, §3º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes 

a cada ano e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo; 

Art. 22, §1º 

Art. 27, §1º 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da Lei 

3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão receber 

remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à Organização 

Art. 22, §8º ok 



 
Social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Art. 22, §6º 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I 

devem corresponder a mais de 50% 

(cinquenta por cento) do Conselho; 

Art. 22, I e II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser de 

2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Art. 29º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da Lei 

3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da entidade, 

para consecução do seu objeto; 

Art. 23, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da Lei 

3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 23, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de investimentos; 

Art. 23, XV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 23, XVII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da Lei 

3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Art. 23, XIX ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos 

Estatutos e a extinção da entidade por 

maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) 

de seus membros; 

Art. 23, XIII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Art. 23, XII ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no mínimo, de 

2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que devem ser adotados 

para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de cargos, 

salários e benefícios dos empregados da 

entidade; 

Art. 23, XIV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 23, XXI ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da Lei 

3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes 

e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e 

as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

Art. 23, XXIV ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

296 fls. ao 

total 

ok 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 (três) 

anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, ACOMPANHADO 

do respectivo CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestado ref. 

contrato de 

gestão 

03/2018 com 

tempo 

inferior há 03 

(asnos) 

Ausência de 

comprovação 

 

Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 
a) Descumprimento dos Itens 1.1 e 2 do Edital c/c com o Art. 4º, III 

da Lei 3846/2018.  
Salienta-se que o item 1.1 faz a seguinte menção (...) “deverão 
atender os requisitos do artigo 4º da lei Municipal n. 3846/2018” 
(...), 
C/C com o item 2 do Edital que exige: “Para fins de obtenção da 
qualificação e credenciamento como organização social a entidade 
deverá estar estruturada, conforme determina a Lei Municipal 
3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes não se 
limitando.” 



 
C/C Art. 4, III da Lei 3846/2018: “comprovação de 
desenvolvimento da atividade descrita no ‘caput’ do art 1º desta 
Lei há mais de 03 (três) anos, através de atestado de capacidade 
técnica, acompanhado do respectivo Contrato de Gestão.” 
 
Verificou-se que foram apresentados 02 (dois) Atestados de 
Capacidade Técnica.  
01 – Lavrado pelo Município de Criciúma, sem identificação do 
número do contrato de gestão. 
02 – Lavrado pelo Município de Criciúma, referente ao contrato de 
gestão SES/SPG nº. 03/2018. Foi atestado o período total de 09 
(nove) meses (de 14/11/2018 até 23/08/2019 – data da 
assinatura). 
 
No tocante aos Contratos de Gestão foram apresentados 04 
(quatro) instrumentos: 
01 – Contrato nº. 001/FMS/2017 (Município de Criciúma e IDEAS) 
02 – Contrato nº. 023/FMS/2017 (Município de Criciúma e IDEAS) 
03 - Contrato nº. 067/FMS/2017 (Município de Criciúma e IDEAS) 
04 – Contrato SES/SPG nº. 03/2018 (Estado SC e IDEAS) 
 
Para fins de cumprimento da exigência tem-se como requisitos: 
 
a) Atestado de Capacidade Técnica  
b) Contrato de Gestão ref. ao Atestado 
c) Ambos devem somar período a 03 (três) anos 

 
 
O Atestado (1) – fls. 39 - não identificou qual contrato de gestão faz 
referência (ausência de citação do número do Contrato de Gestão). 
Deste modo, inviabilizou o cumprimento do requisito de que o 
Atestado deve vir acompanhado do Contrato de Gestão.  
Embora sem referência ao número do contrato de gestão, tem-se 
que não foi possível identificar, pelo objeto citado, ref. a qual dos 
contratos apresentados poderia guardar a correspondência. 
Nota-se ainda que o ateste contempla apenas 01 (um) e 03 (meses), 
ou seja, é inferior a período imposto na legislação municipal, qual 
seja, de 03 anos. 
 
O Atestado de Capacidade Técnica (2) – fls. 40 - ref. ao Contrato de 
Gestão nº. 03/2018, embora ambos tenham sido apresentados, 
não cumprem com a exigência total de 03 (três) anos.  
O Atestado de Capacidade Técnica contempla apenas o período 
total de 09 (nove) meses (de 14/11/2018 até 23/08/2019 – data 
da assinatura), não cumprindo com a exigência imposta pela Lei 
Municipal.  



 
Nota-se ainda que o Atestado é do ano de 2019, o que corrobora 
com a necessidade de apresentação deste de forma atualizada, 
para que tivesse sido possível a verificação do prazo.  

 

b) Considerando que a Entidade Requerente não apresentou os 
documentos listados em tal exigência (Itens 1.1 e 2 do Edital c/c 
com o Art. 4º, III da Lei 3846/2018), verifica-se o descumprimento 
dos dispositivos supra citados.  
 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à saúde - IDEAS.  

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 

 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7552/2021 

Entidade: Instituto Maria Schmitt - IMAS 

 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo Instituto 

Maria Schmitt - IMAS em 30/06/2021, às 15:52, no setor de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo 

Administrativo nº. 7552/2021, passamos a analisar, de forma pormenorizada, os requisitos 

impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 do 

Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

30/06/2021, 

às 15:52 - 

tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – direcionado 

ao Prefeito 

Fl. 02 ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 Lei 

3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Estatuto 

autenticado 

ok 

Item 1.1.1. Edital 

+ Art. 4, I, a da 

Lei 3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 4º ok 



 
Item 1.1.2. Edital 

+ Art. 4, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades; 

Art 1º 

Art. 5º 

ok 

Item 1.1.3. Edital 

+ Art. 4, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria definidos 

nos termos do estatuto, asseguradas 

àquele composição e atribuições 

normativas e de controle básicas 

previstas nesta lei; 

Art. 26 

Art. 43 

ok 

Item 1.1.4. Edital 

+ Art. 4, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes 

do Poder Público e membros da 

comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; 

Art. 32, I ok 

Item 1.1.5. Edital 

+ Art. 4, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) composição e atribuições da Diretoria; Art. 43 

 

 

 

 

ok 

Item 1.1.6. Edital 

+ Art. 4, I, f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Município e do Estado 

de Santa Catarina, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do 

Contrato de Gestão; 

Art. 63, §1º ok 

Item 1.1.7. Edital 

+ Art. 4, I, g da 

Lei 3846/2018 

g) no caso de associação civil, a aceitação 

de novos associados, na forma do 

estatuto; 

Art. 1º 

Art. 7º 

Art. 10 

ok 

Item 1.1.8. Edital 

+ Art. 4, I, h da 

Lei 3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens ou de 

parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de 

desligamento, retirada ou falecimento de 

associado ou membro da entidade; 

Art. 5º 

(parcial) 

Previsão 

parcial 

Item 1.1.9. Edital 

+ Art. 4, I, i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como dos 

excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio do 

Art. 57 ok 



 
Município, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados. 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, II, 

da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Fls.38 ok 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do 

Poder Público, definidos pelo estatuto da 

entidade; 

Art. 32, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

Art. 32, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Não há 

previsão no 

Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre pessoas 

de notória capacidade profissional e 

reconhecida idoneidade moral; 

Art. 32, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto. 

Art. 32, IV 

prevê 50% 

Ausente de 

comprovação  

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da Lei 

3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados para 

compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, admitida 

uma recondução; 

Art. 33 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Não há 

previsão no 

Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes 

a cada ano e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo; 

Art. 28 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da Lei 

3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão receber 

remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à Organização 

Art. 40 ok 



 
Social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Não há 

previsão no 

Estatuto. Art. 

41 prevê 

cargo 

público 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I 

devem corresponder a mais de 50% 

(cinquenta por cento) do Conselho; 

Somatório 

contempla 

40% (art. 32, 

§1º) 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser de 

2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Não há 

previsão no 

Estatuto. 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da Lei 

3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da entidade, 

para consecução do seu objeto; 

Art. 38, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da Lei 

3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 38, V ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de investimentos; 

Art. 38, VI ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Não há 

previsão no 

Estatuto. 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da Lei 

3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Não há 

previsão no 

Estatuto. 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos 

Estatutos e a extinção da entidade por 

maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) 

de seus membros; 

Não há 

previsão no 

Estatuto. 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

Art. 38, IX ok 



 
gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no mínimo, de 

2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que devem ser adotados 

para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de cargos, 

salários e benefícios dos empregados da 

entidade; 

Art. 38, X ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 38, VIII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da Lei 

3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes 

e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e 

as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

Art. 38, XI e 

XII 

ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

86 fls. ao 

total 

ok 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 (três) 

anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, ACOMPANHADO 

do respectivo CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestado 

apresentado 

com o 

Contrato e 

Aditivos, 

apontando a 

vigência 

total de 

15/09/2017 

até 

24/06/2021 

(3 anos e 9 

meses) 

OK 

 

Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 



 
a) Descumprimento do Item 1.1.8. Edital + Art. 4, I, h da Lei 

3846/2018 
O item 1.1.8 do Edital faz a seguinte exigência: “h) proibição de 
distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada 
ou falecimento de associado ou membro da entidade.” 
A letra da lei contempla igual exigência ipsis litteris. 
Nota-se que o Edital faz menção no art. 5º a seguinte situação: 
“O Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, 
Assistência Social e Saúde do Cidadão em razão de ser entidade 
sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, não distribuirá 
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de 
lucro ou bonificações aos integrantes dos órgãos diretivos, 
mantenedores ou associados, bem como manterá integralmente, 
no país, os seus recursos na manutenção de seus objetivos 
institucionais.” 
Verifica-se a ausência de previsão de que não haverá distribuição 
de bens ou parcela de patrimônio líquido, inclusive em razão de 
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro 
da entidade.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência.  
 

b) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, c da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, c da Lei 3846/2018 determina que: “c) até 10% (dez 
por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre 
os membros ou os associados.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência.  
 
 

c) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, e da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, e da Lei 3846/2018 determina que: “e) até 10% (dez 
por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida 
pelo estatuto.” 



 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

d) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, III da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, III da Lei 3846/2018 determina que: “III - o dirigente 
máximo da entidade deverá participar das reuniões do Conselho, 
sem direito a voto.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 

e) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, VI da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, VI da Lei 3846/2018 determina que: “VI - os 
Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da 
entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

f) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, VII da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, VII da Lei 3846/2018 determina que: “VII - os 
representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do 
inciso I devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) 
do Conselho;.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 



 
 

g) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, VIII da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, VIII da Lei 3846/2018 determina que: “VIII - o primeiro 
mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser 
de 2 (dois) anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

h) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 6º, IV da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 6, IV da Lei 3846/2018 determina que: “IV - designar e 
dispensar membros da Diretoria.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

i) Descumprimento do Item 2 do Edital c/c com o Art. 6º, V da Lei 
3846/2018.  
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 6, V da Lei 3846/2018 determinar como atribuições 
privativas do Conselho de Administração: “V - fixar a remuneração 
dos membros da Diretoria.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social de que é 
atribuição privativa do Conselho de Administração a fixação da 
remuneração dos membros da Diretoria.   
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 



 
j) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 6º, VI da Lei 

3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 6, VI da Lei 3846/2018 determina que: “VI - aprovar e 
dispor sobre a alteração dos Estatutos e a extinção da entidade 
por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros.” 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 

 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Instituto Maria Schmitt - IMAS. 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7650/2021 

Entidade: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH em 01/07/2021, às 18:03, no setor de Pró Cidadão, 

sob o nº. do Processo Administrativo nº. 7650/2021, passamos a analisar de os requisitos 

impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

O Edital assim dispõe: 

“III – DO PRAZO E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO 

5.1. O prazo para apresentação do requerimento devidamente 
acompanhado dos demais documentos dar-se-á até 30 de 
junho de 2021, até as 18:00h, no setor de Protocolo do Pró 
Cidadão, situado à Rua Lúcio Born, 12, Centro, Biguaçu, SC. 

5.2. Somente será aceito requerimento comprovadamente 
recebido no período estabelecido nesse Edital. “ 

O Edital de Convocação Pública 001/2021 foi publicado em sua íntegra 

no Diário Oficial dos Municípios nº. 3527, de 11/06/2021 (fls. 115-117) da impressa em 

referência.  

Segundo o princípio da vinculação ao edital, as obrigações impostas na 

norma editalícia devem ser observadas para ambas as partes. Tanto o Órgão Público, quanto 



 
para a Entidade participante possuem a obrigação de seguir estritamente os termos impostos 

pelo Edital Público.  

No presente caso, vislumbra-se que a Entidade Requerente não 

cumpriu com o requisito imposto na norma vinculante, uma vez que apresentou seu envelope 

fora do prazo concedido. 

Nota-se que estava aberto a todos os interessados, pelo período de 17 

(dezessete) dias, a oportunidade de apresentar os pedidos de qualificação como Organização 

Social. Porém, a Entidade Requerente efetuou o Protocolo posteriormente ao prazo final.  

O prazo para apresentação dos envelopes contava com o dia 

30/06/2021, às 18:00, mas a Entidade protocolizou o pedido apenas em 01/07/2021, às 18:03.  

 

Desta forma, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como Organização 

Social do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH. 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 

 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 

 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7385/2021 

Entidade: Hospital Mahatma Gandhi 

 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo HOSPITAL 

MAHATMA GANDHI em 28/06/2021, às 11:49, no setor de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo 

Administrativo nº. 7385/2021, passamos a analisar, de forma pormenorizada, os requisitos 

impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 3.846/2018.  

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 

do Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

28/06/2021, às 

11:49 - 

tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – 

direcionado ao Prefeito 

Fls. 02 ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 Lei 

3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Autenticado  ok 

Item 1.1.1. 

Edital + Art. 4, I, 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 2º, §3º ok 



 
a da Lei 

3846/2018 

Item 1.1.2. 

Edital + Art. 4, I, 

b da Lei 

3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias 

atividades; 

Art 1º 

Art. 32, caput 

ok 

Item 1.1.3. 

Edital + Art. 4, I, 

c da Lei 

3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria 

definidos nos termos do estatuto, 

asseguradas àquele composição e 

atribuições normativas e de controle 

básicas previstas nesta lei; 

Art. 12 ok 

Item 1.1.4. 

Edital + Art. 4, I, 

d da Lei 

3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes 

do Poder Público e membros da 

comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; 

Art. 30, b, c, d ok 

Item 1.1.5. 

Edital + Art. 4, I, 

e da Lei 

3846/2018 

e) composição e atribuições da 

Diretoria; 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 18 

ok 

Item 1.1.6. 

Edital + Art. 4, I, 

f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Município e do 

Estado de Santa Catarina, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução 

do Contrato de Gestão; 

Art. 28, f ok 

Item 1.1.7. 

Edital + Art. 4, I, 

g da Lei 

3846/2018 

g) no caso de associação civil, a 

aceitação de novos associados, na 

forma do estatuto; 

Art. 5º ok 

Item 1.1.8. 

Edital + Art. 4, I, 

h da Lei 

3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens ou 

de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão 

de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro 

da entidade; 

Art. 32, § único ok 

Item 1.1.9. 

Edital + Art. 4, I, 

i) previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como 

Art. 34, § único ok 



 
i da Lei 

3846/2018 

dos excedentes financeiros decorrentes 

de suas atividades, em caso de extinção 

ou desqualificação, ao patrimônio do 

Município, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados. 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, II, 

da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Não 

apresentado 

Ausência de 

comprovação 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do 

Poder Público, definidos pelo estatuto 

da entidade; 

Art. 30, b ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

Art. 30, c ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Art. 30, a ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade 

profissional e reconhecida idoneidade 

moral; 

Art. 30, d ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto. 

Art. 30, e ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da 

Lei 3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados 

para compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, 

admitida uma recondução; 

Art. 30, § único 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Art. 30, § 4º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) 

vezes a cada ano e, 

Art. 30, §5º 

 

ok 



 
extraordinariamente, a qualquer 

tempo; 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da 

Lei 3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão receber 

remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à Organização 

Social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

Art. 30, §6º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Art. 30, §2º 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso 

I devem corresponder a mais de 50% 

(cinquenta por cento) do Conselho; 

Art. 30, b + c ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser 

de 2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Art. 30, § único ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da Lei 

3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da 

entidade, para consecução do seu 

objeto; 

Art. 31, a ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da 

Lei 3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 31, b ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de 

investimentos; 

Art. 31, c ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 31, d ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da 

Lei 3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Art. 31, e ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração 

dos Estatutos e a extinção da entidade 

por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois 

terços) de seus membros; 

Art. 31, m ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Art. 31, g ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no mínimo, 

de 2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que devem ser adotados 

para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de 

cargos, salários e benefícios dos 

empregados da entidade; 

Art. 31, h ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 31, i ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da 

Lei 3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das 

diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis 

e as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

Art. 31, j ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

142 fls. ao total ok 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 (três) 

anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, 

ACOMPANHADO do respectivo 

CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestados 

apresentados 

não estão 

acompanhados 

do Contrato de 

Gestão 

Ausência de 

comprovação 

 

Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 
a) Descumprimento do Item 1.1.10. Edital + Art. 4, II, da Lei 

3846/2018. 
O item 1.1.10 do Edital é claro ao determinar que seja apresentado 
“comprovação de registro no Conselho Competente, relativo à sua 
área de atuação.” 



 
C/C com o art. 4º, II da lei que faz a mesma exigência em sua letra 
legislativa. 
Nota-se que a Entidade Requerente apresentou documentação 
apenas do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (fls. 
65-84) e não o correspondente ao registro no Conselho. 
 
Ante a não apresentação do documento correto, tem-se que não 
cumpriu com a previsão editalícia, bem como o previsto em lei 
municipal. 
 
 

b) Descumprimento dos Itens 1.1 e 2 do Edital c/c com o Art. 4º, III 
da Lei 3846/2018.  
Salienta-se que o item 1.1 faz a seguinte menção (...) “deverão 
atender os requisitos do artigo 4º da lei Municipal n. 3846/2018” 
(...), 
C/C com o item 2 do Edital que exige: “Para fins de obtenção da 
qualificação e credenciamento como organização social a entidade 
deverá estar estruturada, conforme determina a Lei Municipal 
3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes não se 
limitando.” 
C/C Art. 4, III da Lei 3846/2018: “comprovação de 
desenvolvimento da atividade descrita no ‘caput’ do art 1º desta 
Lei há mais de 03 (três) anos, através de atestado de capacidade 
técnica, acompanhado do respectivo Contrato de Gestão.” 
 
Verificou-se que foram apresentados 05 (cinco) Atestados de 
Capacidade Técnica.  
01 – Lavrado pelo Município de Catanduva, sem identificação do 
número do contrato de gestão; 
02 – Lavrado pelo Município de Catanduva, referente ao contrato 
de gestão nº. 01/2015; 
03  – Lavrado pelo Município de Catanduva, sem identificação do 
número do contrato de gestão; 
04 - Lavrado pelo Município de Mesquita, referente ao contrato de 
gestão nº. 057/2017; 
05 - Lavrado pelo Município de Mesquita, referente ao contrato de 
gestão nº. 068/2017; 
 
No tocante aos Contratos de Gestão, estes não foram 
apresentados. 
 
 
Para fins de cumprimento da exigência tem-se como requisitos: 
 
a) Atestado de Capacidade Técnica  
b) Contrato de Gestão ref. ao Atestado 
c) Ambos devem somar período a 03 (três) anos 



 
 
 
Todos os Atestados de Capacidade Técnica estavam 
desacompanhados dos respectivos contratos de gestão.  

 

Considerando que a Entidade Requerente não apresentou os 
documentos listados em tal exigência (Itens 1.1 e 2 do Edital c/c 
com o Art. 4º, III da Lei 3846/2018), verifica-se o descumprimento 
dos dispositivos supra citados.  
 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Hospital Mahatma Gandhi. 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 

 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7540/2021 

Entidade: Associação de proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções 
em Saúde 

 

 

Em atenção ao pedido de qualificação como Organização Social, na 

área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pela Associação de proteção 

à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções em Saúde em 30/06/2021, às 14:47, 

no setor de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo Administrativo nº. 7540/2021, passamos a 

analisar, de forma pormenorizada, os requisitos impostos pelo Edital em referência e Lei 

Municipal nº. 3.846/2018.  

 

Item 5.1 e 5.2 do 

Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

30/06/2021, 

às 14:47 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – direcionado 

ao Prefeito 

Apenas cópia Ausente 

documento 

original 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 Lei 

3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Autenticação 

digital  

ok 

Item 1.1.1. Edital 

+ Art. 4, I, a da 

Lei 3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 3º ok 



 
Item 1.1.2. Edital 

+ Art. 4, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades; 

Art. 1º ok 

Item 1.1.3. Edital 

+ Art. 4, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria definidos 

nos termos do estatuto, asseguradas 

àquele composição e atribuições 

normativas e de controle básicas 

previstas nesta lei; 

Art. 16 ok 

Item 1.1.4. Edital 

+ Art. 4, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes 

do Poder Público e membros da 

comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; 

Art. 21 ok 

Item 1.1.5. Edital 

+ Art. 4, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) composição e atribuições da Diretoria; Art. 26, 30 ok 

Item 1.1.6. Edital 

+ Art. 4, I, f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Município e do Estado 

de Santa Catarina, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do 

Contrato de Gestão; 

Art. 7º, § 

único + Art 

22, §2º 

ok 

Item 1.1.7. Edital 

+ Art. 4, I, g da 

Lei 3846/2018 

g) no caso de associação civil, a aceitação 

de novos associados, na forma do 

estatuto; 

Art. 10 ok 

Item 1.1.8. Edital 

+ Art. 4, I, h da 

Lei 3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens ou de 

parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de 

desligamento, retirada ou falecimento de 

associado ou membro da entidade; 

Art. 9º, § 

único  

ok 

Item 1.1.9. Edital 

+ Art. 4, I, i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como dos 

excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio do 

Município, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados. 

Art. 40 ok 



 
Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, II, 

da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Não 

apresentado 

Ausência de 

comprovação 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do 

Poder Público, definidos pelo estatuto da 

entidade; 

Art. 21, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

Art. 21, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Art. 21, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre pessoas 

de notória capacidade profissional e 

reconhecida idoneidade moral; 

Art. 21, IV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto. 

Art. 21, V ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da Lei 

3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados para 

compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, admitida 

uma recondução; 

Art. 21, §1º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Art. 21, §3º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes 

a cada ano e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo; 

Art. 21, §4º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da Lei 

3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão receber 

remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à Organização 

Social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

Art. 21, §5º ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Art. 21, §6º 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I 

devem corresponder a mais de 50% 

(cinquenta por cento) do Conselho; 

Art. 21, I e II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser de 

2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Art. 21, §1º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da Lei 

3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da entidade, 

para consecução do seu objeto; 

Art. 25, I ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da Lei 

3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 25, II ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de investimentos; 

Art. 25, III ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 25, IV ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da Lei 

3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Art. 25, V ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos 

Estatutos e a extinção da entidade por 

maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) 

de seus membros; 

Art. 25, VI ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no mínimo, 

sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Art. 25, VII ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no mínimo, de 

2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que devem ser adotados 

para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de cargos, 

salários e benefícios dos empregados da 

entidade; 

Art. 25, VIII ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 25, IX ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da Lei 

3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes 

e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e 

as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

Art. 25, X ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

31 fls. Ao 

total 

Exceto 

requerimento 

(cópia 

simples) 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 (três) 

anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, ACOMPANHADO 

do respectivo CONTRATO DE GESTÃO. 

Não 

apresentado  

Ausência de 

comprovação 

 

 

Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 
 

a) Descumprimento dos Itens 4.1 e 4.2. do Edital c/c com o Art. 4º, 
parágrafo único da Lei 3846/2018.  
O Edital exige no Item 4.1.: “O requerimento e as cópias 
autenticadas dos demais documentos, constante no item I, 
deverão ser protocolados em envelope lacrado” (...); sendo que o 
Item 4.2. assim dispõe: “Todos os documentos apresentados 
deverão ter as folhas enumeradas e rubricadas pelo representante 
legal da entidade.” 



 
O Art. 4º, parágrafo único da Lei 3846/2018 assim menciona: “Os 
documentos previstos neste artigo deverão ser apresentados em 
sua forma original ou autenticados.”  
Nota-se que o Requerimento apresentado consiste em cópia 
simples, não tendo sido apresentado em sua forma original ou até 
mesmo autenticado. 
Ressalta-se ainda que o Requerimento (fls. 02) sequer foi 
numerado ou rubricado.  
 
Considerando que a Entidade Requerente não apresentou os 
documentos listados em tal exigência (Itens 4.1 e 4.2 do Edital 
c/c com o Art. 4º, parágrafo único da Lei 3846/2018), verifica-se 
o descumprimento dos dispositivos supra citados. 

 

b) Descumprimento do Item 1.1.10. Edital + Art. 4, II, da Lei 
3846/2018. 
O item 1.1.10 do Edital é claro ao determinar que seja apresentado 
“comprovação de registro no Conselho Competente, relativo à sua 
área de atuação.” 
C/C com o art. 4º, II da lei que faz a mesma exigência em sua letra 
legislativa. 
Nota-se que a Entidade Requerente não comprovou o registro no 
Conselho competente. 
 
Considerando a não apresentação do documento, tem-se que não 
cumpriu com a previsão editalícia, bem como o previsto em lei 
municipal. 
 

c) Descumprimento dos Itens 1.1 e 2 do Edital c/c com o Art. 4º, III 
da Lei 3846/2018.  
Salienta-se que o item 1.1 faz a seguinte menção (...) “deverão 
atender os requisitos do artigo 4º da lei Municipal n. 3846/2018” 
(...), 
C/C com o item 2 do Edital que exige: “Para fins de obtenção da 
qualificação e credenciamento como organização social a entidade 
deverá estar estruturada, conforme determina a Lei Municipal 
3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes não se 
limitando.” 
C/C Art. 4, III da Lei 3846/2018: “comprovação de 
desenvolvimento da atividade descrita no ‘caput’ do art 1º desta 
Lei há mais de 03 (três) anos, através de atestado de capacidade 
técnica, acompanhado do respectivo Contrato de Gestão.” 
 
Considerando que a Entidade Requerente não apresentou os 
documentos listados em tal exigência (Itens 1.1 e 2 do Edital c/c 
com o Art. 4º, III da Lei 3846/2018), verifica-se o descumprimento 
dos dispositivos supra citados.  



 
 

 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Associação de proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 

 

 

 



 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

Ref. Edital nº. 001/2021 – Edital de convocação pública para QUALIFICAÇÃO COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu, para futura 

celebração de contrato de Gestão a ser definido, oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 7576/2021 

Entidade: Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores General 

 

Em atenção ao pedido de QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, na área da saúde, no âmbito do Município de Biguaçu, protocolizado pelo SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA NOSSA SENHORA DAS DORES GENERAL em 30/06/2021, às 17:53, no setor 

de Pró Cidadão, sob o nº. do Processo Administrativo nº. 7576/2021, passamos a analisar, de 

forma pormenorizada, os requisitos impostos pelo Edital em referência e Lei Municipal nº. 

3.846/2018.  

Preliminarmente esclarece-se que a Entidade em referência não 

constou na Ata nº. 01 do Edital de qualificação, uma vez que, muito embora tendo protocolizado 

seu envelope com documentos tempestivamente, este apenas chegou à esta Comissão em 

01.07.2021. O setor de protocolo não o encaminhou para esta Comissão. Porém, é claro que a 

Entidade cumpriu com a exigência imposta no Item 5.1. do Edital. 

Destaca-se que, após a publicação da Ata no Diário Oficial dos 

Municípios, a Entidade Requerente apresentou pedido de esclarecimento (Processo nº. 

7859/2021), manifestando seu questionamento ante a não menção de seu nome na Ata em 

referência.  

Deste modo, aproveita-se a oportunidade para esclarecer tal situação 

e atestar que o Processo nº. 7576/2021, ref. ao pedido de qualificação como Organização Social, 



 
foi devidamente protocolizado no prazo previsto em edital, havendo que ser considerado 

tempestivo. 

Passa-se a análise dos documentos apresentados: 

 

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 5.1 e 5.2 

do Edital 

Protocolo dos documentos no Pro 

cidadão até dia 30/06/2021, às 18:00 

30/06/2021, às 

17:53 - tempestivo 

ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – 

direcionado ao Prefeito 

Fl. 02 ok 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4 

Lei 3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Estatuto 

autenticado 

ok 

Item 1.1.1. 

Edital + Art. 4, I, 

a da Lei 

3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de 

atuação; 

Art. 4º ok 

Item 1.1.2. 

Edital + Art. 4, I, 

b da Lei 

3846/2018 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias 

atividades; 

Art 1º 

Art. 17 

ok 

Item 1.1.3. 

Edital + Art. 4, I, 

c da Lei 

3846/2018 

c) ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho 

de Administração e uma Diretoria 

definidos nos termos do estatuto, 

asseguradas àquele composição e 

atribuições normativas e de controle 

básicas previstas nesta lei; 

Art. 21 

Art. 28 

Art. 36 

Art. 40 

ok 

Item 1.1.4. 

Edital + Art. 4, I, 

d da Lei 

3846/2018 

d) participação, no órgão colegiado 

de deliberação superior, de 

representantes do Poder Público e 

membros da comunidade, de notória 

capacidade profissional e idoneidade 

moral; 

Art. 36 ok 

Item 1.1.5. 

Edital + Art. 4, I, 

e) composição e atribuições da 

Diretoria; 

Art. 40 e 41 

 

ok 



 
e da Lei 

3846/2018 

 

 

 

Item 1.1.6. 

Edital + Art. 4, I, 

f da Lei 

3846/2018 

f) obrigatoriedade de publicação 

anual, no Diário Oficial do Município 

e do Estado de Santa Catarina, dos 

relatórios financeiros e do relatório 

de execução do Contrato de Gestão; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 1.1.7. 

Edital + Art. 4, I, 

g da Lei 

3846/2018 

g) no caso de associação civil, a 

aceitação de novos associados, na 

forma do estatuto; 

Art. 5º ok 

Item 1.1.8. 

Edital + Art. 4, I, 

h da Lei 

3846/2018 

h) proibição de distribuição de bens 

ou de parcela do patrimônio líquido 

em qualquer hipótese, inclusive em 

razão de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro 

da entidade; 

Art. 73 ok 

Item 1.1.9. 

Edital + Art. 4, I, 

i da Lei 

3846/2018 

i) previsão de incorporação integral 

do patrimônio, dos legados ou das 

doações que lhe foram destinados, 

bem como dos excedentes 

financeiros decorrentes de suas 

atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio do 

Município, na proporção dos 

recursos e bens por este alocados. 

Art. 20, § único ok 

Item 1.1.10. 

Edital + Art. 4, 

II, da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à 

sua área de atuação; 

Fls.05 ok 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, a da 

Lei 3846/2018 

I - ser COMPOSTO por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por 

cento) de membros natos 

representantes do Poder Público, 

definidos pelo estatuto da entidade; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, b da 

Lei 3846/2018 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) 

de membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, 

definidos pelo estatuto; 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, c da 

Lei 3846/2018 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados 

Não há previsão 

no Estatuto 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, d da 

Lei 3846/2018 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade 

profissional e reconhecida 

idoneidade moral; 

Art. 36, d prevê 

acima de 30% 

(44,44%) 

Ausente de 

comprovação 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, I, e da 

Lei 3846/2018 

e) até 10% (dez por cento) de 

membros indicados ou eleitos na 

forma estabelecida pelo estatuto. 

Art. 36, c prevê 

acima de 10% 

Ausente de 

comprovação  

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, II da 

Lei 3846/2018 

II - os membros eleitos ou indicados 

para compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, 

admitida uma recondução; 

Art. 37 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, III da 

Lei 3846/2018 

III - o dirigente máximo da entidade 

deverá participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto; 

Art. 38, §2º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) 

vezes a cada ano e, 

extraordinariamente, a qualquer 

tempo; 

Art. 38 

 

ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, V da 

Lei 3846/2018 

V - os Conselheiros não deverão 

receber remuneração pelos serviços 

que, nesta condição, prestarem à 

Organização Social, ressalvada a 

ajuda de custo por reunião da qual 

participem; 

Art. 36, §2º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - os Conselheiros eleitos ou 

indicados para integrar a Diretoria da 

entidade devem renunciar ao 

assumirem funções executivas; 

Art. 36, §3º ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - os representantes de entidades 

previstos nas alíneas "a" e "b" do 

inciso I devem corresponder a mais de 

50% (cinquenta por cento) do 

Conselho; 

Não há 

representatividade 

do Poder Público 

Ausente de 

comprovação 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 5º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - o primeiro mandato de metade 

dos membros eleitos ou indicados 

deve ser de 2 (dois) anos, segundo 

critérios estabelecidos no estatuto 

Art. 37, § único ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do 

Conselho de Administração 

  

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, I da 

Lei 3846/2018 

I - fixar o âmbito de atuação da 

entidade, para consecução do seu 

objeto; 

Art. 39, a ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, II da 

Lei 3846/2018 

II - aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 39, b ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, III da 

Lei 3846/2018 

III - aprovar a proposta de orçamento 

da entidade e o programa de 

investimentos; 

Art. 39, c ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IV da 

Lei 3846/2018 

IV - designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 39, d ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, V da 

Lei 3846/2018 

V - fixar a remuneração dos membros 

da Diretoria 

Art. 39, k ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VI da 

Lei 3846/2018 

VI - aprovar e dispor sobre a alteração 

dos Estatutos e a extinção da 

entidade por maioria, no mínimo, de 

2/3 (dois terços) de seus membros; 

Art. 39, e, f ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VII da 

Lei 3846/2018 

VII - aprovar o regimento interno da 

entidade que deve dispor, no 

mínimo, sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, cargos e respectivas 

competências; 

Art. 39, g ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, VIII da 

Lei 3846/2018 

VIII - aprovar, por maioria, no 

mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus 

membros, o regulamento próprio 

contendo os procedimentos que 

devem ser adotados para a 

contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de 

cargos, salários e benefícios dos 

empregados da entidade; 

Art. 39, h ok 



 
Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, IX da 

Lei 3846/2018 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato 

de Gestão, os relatórios gerenciais e 

de atividades da entidade, 

elaborados pela Diretoria 

Art. 39, i ok 

Item 2 do Edital 

+ Art. 6º, X da 

Lei 3846/2018 

X - fiscalizar o cumprimento das 

diretrizes e metas definidas e aprovar 

os demonstrativos financeiros e 

contábeis e as contas anuais da 

entidade, com o auxílio de auditoria 

externa. 

Art. 39, j ok 

Item 4.2 do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

61 fls. ao total Não está 

numerado, 

nem 

rubricado 

Art. 2º, §3º da 

Lei 3846/2018 

Análise em até 30 dias após o 

protocolo  

Análise até 

30/07/2021 

Ok 

Item 1.1 e 2 do 

Edital + Art. 4º, 

III da Lei 

3846/2018 +  

Comprovação de desenvolvimento da 

atividade descrita há mais de 03 

(três) anos, através de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, 

ACOMPANHADO do respectivo 

CONTRATO DE GESTÃO. 

Atestado 

desacompanhado 

do respectivo 

contrato de gestão 

Ausente de 

comprovação 

 

 

Diante da análise efetuada, tem-se que: 

 
 

a) Descumprimento do Item 1.1.6. Edital + Art. 4, I, f da Lei 
3846/2018 
O item 1.1.6. do Edital faz a seguinte exigência: “obrigatoriedade 
de publicação anual, no Diário Oficial do Município e do Estado de 
Santa Catarina, dos relatórios financeiros e do relatório de 
execução do Contrato de Gestão.” 
A letra da lei contempla igual exigência ipsis litteris. 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 
 



 
b) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, a da Lei 

3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, a da Lei 3846/2018 determina que: “a) 20 a 40% (vinte 
a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder 
Público, definidos pelo estatuto da entidade.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

c) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, b da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, c da Lei 3846/2018 determina que: “b) 20 a 30% (vinte 
a trinta por cento) de membros natos representantes da 
sociedade civil, definidos pelo estatuto.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

d) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, c da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, c da Lei 3846/2018 determina que: “c) até 10% (dez 
por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre 
os membros ou os associados.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência.  
 
 



 
e) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, d da Lei 

3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, c da Lei 3846/2018 determina que: “d) 10 a 30% (dez 
a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes 
do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e 
reconhecida idoneidade moral.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

f) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, I, e da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, I, e da Lei 3846/2018 determina que: “e) até 10% (dez 
por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida 
pelo estatuto.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

g) Descumprimento do Item 2 do Edital + Art. 5º, VII da Lei 
3846/2018 
O item 2 do Edital faz a seguinte exigência: “Para fins de obtenção 
da qualificação e credenciamento como organização social a 
entidade deverá estar estruturada, conforme determina a Lei 
Municipal 3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes 
não se limitando.” 
C/C Art. 5, VII da Lei 3846/2018 determina que: “VII - os 
representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do 
inciso I devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) 
do Conselho;.” 
 
Verifica-se a ausência de previsão no Estatuto Social.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 



 
 
 

h) Descumprimento do Item 4.2 do Edital 
O item 4.2. do Edital faz a seguinte exigência: “Todos os 
documentos apresentados deverão ter as folhas enumeradas e 
rubricadas pelo representante legal da entidade.” 
Verifica-se que o Processo Administrativo nº. 7576/2021, o qual 
foi aberto para contemplar o conteúdo do envelope apresentado 
não foi devidamente numerado e rubricado pelo representante 
legal da Entidade.  
Deste modo, não há como considerar o cumprimento de tal 
exigência. 
 
 

i) Descumprimento do Item 1.1 e 2 do Edital + Art. 4º, III da Lei 
3846/2018 
Salienta-se que o item 1.1 faz a seguinte menção (...) “deverão 
atender os requisitos do artigo 4º da lei Municipal n. 3846/2018” 
(...), 
C/C com o item 2 do Edital que exige: “Para fins de obtenção da 
qualificação e credenciamento como organização social a entidade 
deverá estar estruturada, conforme determina a Lei Municipal 
3846/2018, em especial os artigos 5º e 6º, mas a estes não se 
limitando.” 
C/C Art. 4, III da Lei 3846/2018: “comprovação de 
desenvolvimento da atividade descrita no ‘caput’ do art 1º desta 
Lei há mais de 03 (três) anos, através de atestado de capacidade 
técnica, acompanhado do respectivo Contrato de Gestão.” 
Verificou-se que foi apresentado 01 (um) Atestado de Capacidade 
Técnica.  
01 – Lavrado pelo Município de General Salgado, sem identificação 
do número do contrato de gestão, com a informação de que seria 
prestado serviços desde do dia 15/09/1979.  
No tocante ao Contrato de Gestão, este foi apresentado, 
descumprindo a exigência da lei no que se refere que o Atestado 
deve vir acompanhado do respectivo instrumento contratual de 
gestão. 
Nota-se que foram apresentados 02 (dois) Termos de Fomento, 
ambos do Município de General Salgado. 
O 1º (primeiro) prevê em sua cláusula nona o período de vigência 
de 01/01/2021 até 31/12/2021 e o 2º (segundo), também na 
cláusula nona a idêntica previsão de vigência (01/01/2021 até 
31/12/2021). 
 
Deste modo , considerando que não foi apresentado Contrato de 
Gestão ref. ao Atestado de capacidade Técnica apresentado, 
tem-se claramente que esta descumpriu as exigências impostas 
nos Itens 1.1 e 2 do Edital c/c com o Art. 4º, III da Lei 3846/2018.  



 
 

 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores General. 

 

Biguaçu, 30 de Julho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS HAMILTON DO AMARAL 
Secretário Municipal da Administração 

Presidente 
 
 
 

BRUNO CÉLIO DA SILVA 
Secretário Municipal da Saúde 

Membro 
 
 
 

OSCAR SILVA NETO 
Secretário Municipal da Educação 

Membro 
 


