
 
 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Ref. Edital nº. 002/2021 – Convocação Pública para QUALIFICAÇÃO de ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL na área da saúde no âmbito do Município de Biguaçu/SC, nos termos da Lei 

Municipal 3846/2018, para futura celebração de Contrato de Gestão a ser definido, 

oportunamente.  

 

 

Processo administrativo nº. 14692/2021 

Entidade: INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA 

 

 

O INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA protocolizou os 

documentos para obtenção do título de Organização Social, no âmbito do Município de Biguaçu, 

através do Processo Administrativo nº 14211/2021.  

Em atenção ao Edital de Convocação Pública nº. 002/2021 e Lei 

Municipal nº. 3846/2018, passa-se a analisar os documentos apresentados.   

Item Edital/ 

Artigo de Lei 

Descrição da exigência Localização Análise 

Item 1.1 do 

Edital + Art. 4º, 

caput da Lei 

3846/2018 

REQUERIMENTO (Anexo I) – direcionado 

ao Prefeito 

Fls. 02 ok 

Item 1.1.1 do 

Edital + Art. 4 

Lei 3846/2018 

ESTATUTO (via autenticada) Autenticado ok 

Item 1.1.1, a 

Edital + Art. 4, 

I, a da Lei 

3846/2018 

a) natureza social de seus objetivos 

relativos à respectiva área de atuação; 

Art. 5º ok 

Item 1.1.1, b. 

Edital + Art. 4, 

b) finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de 

Art. 1º 

Art. 73 

ok 



 
I, b da Lei 

3846/2018 

seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias 

atividades; 

 

Item 1.1.1, c. 

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. 34 ok 

Item 1.1.1, d. 

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.40 ok 

Item 1.1.1, e. 

Edital + Art. 4, 

I, e da Lei 

3846/2018 

e) composição e atribuições da Diretoria; Art. 56-57 ok 

Item 1.1.1, f. 

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. 81.7, b ok 

Item 1.1.1, g. 

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. 22 

 

ok 

Item 1.1.1, h. 

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, § único ok 

Item 1.1.1, i. 

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. 81.4 ok 



 
Item 1.1.2. 

Edital + Art. 4, 

II, da Lei 

3846/2018 

comprovação de REGISTRO NO 

CONSELHO competente, relativo à sua 

área de atuação; 

Fls. 85 ok 

Item 1.1.3. 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. 

TP 001/2017 

(Tramandaí) 

Atestado 

(08/08/2017 a 

03/02/2018) – 

fls. 66-71 

Contrato – não 

apresentado 

 

TP 001/2017 

(Vacaria) 

Atestado 

(31/07/2017 a 

31/07/2020) – 

fls. 72-75 

Contrato – não 

apresentado 

(apenas 4º 

termo aditivo) 

 

TP 001/2018 

(Tramandaí) 

Atestado 

(04/05/2018 a 

04/06/2019) – 

fls. 66-71 

Contrato – não 

apresentado 

 

TP 001/2020 

(Eldorado do 

Sul) 

Atestado 

(02/04/2020 a 

31/03/2022) – 

fls. 79-81 

Contrato – não 

apresentado 

Não 

comprovado 



 
 

TP 003/2018 

(Camaquã) 

Atestado 

(23/02/2021 a 

23/02/2022) – 

fls. 82-84 

Contrato – não 

apresentado 

 

TP 001/2018 

(Maquiné) 

Atestado 

(04/12/2018 a 

04/12/2021) – 

fls. 89-90 

Contrato – não 

apresentado 

Item 1.1.4 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Art. 40 ok 

Item 1.1.4.1, a. 

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. 40, a 

(11,11%) 

Não 

comprovado 

Item 1.1.4.1, b. 

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. 40, b 

(11,11%) 

Não 

comprovado 

Item 1.1.4.1, c. 

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. 40, c 

(55,55%) 

Não 

comprovado 

Item 1.1.4.1, d. 

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. 40, d ok 

Item 1.1.4.1, e. 

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. 40, e 

(11,11%) 

Não 

comprovado 



 
Item 1.1.4.2. 

do Edital + Art. 

5º, II da Lei 

3846/2018 

os membros eleitos ou indicados para 

compor o Conselho deverão ter 

MANDATO DE QUATRO ANOS, admitida 

uma recondução; 

Art. 40. §3º 

 

 

ok 

Item 1.1.4.3.  

do Edital + Art. 

5º, III da Lei 

3846/2018 

o dirigente máximo da entidade deverá 

participar das reuniões do Conselho, 

sem direito a voto; 

Art. 41.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ok 

Item 1.1.4.4. 

do Edital + Art. 

5º, IV da Lei 

3846/2018 

o Conselho deve reunir-se 

ordinariamente, no mínimo, 3 (três) 

vezes a cada ano e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo; 

Art. 40.15 ok 

Item 1.1.4.5. 

do Edital + Art. 

5º, V da Lei 

3846/2018 

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. 40, §4º 

 

ok 

Item 1.1.4.6. 

do Edital + Art. 

5º, VI da Lei 

3846/2018 

os Conselheiros eleitos ou indicados 

para integrar a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções 

executivas; 

Art. 40, §5º ok 

Item 1.1.4.7. 

do Edital + Art. 

5º, VII da Lei 

3846/2018 

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. 40, a - b Não 

comprovado 

(22,22%) 

Item 1.1.4.8. 

do Edital + Art. 

5º, VIII da Lei 

3846/2018 

o primeiro mandato de metade dos 

membros eleitos ou indicados deve ser 

de 2 (dois) anos, segundo critérios 

estabelecidos no estatuto 

Art. 40, §2º ok 

Item 1.1.5. do 

Edital + Art. 6º 

da Lei 

3846/2018 

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do Conselho 

de Administração 

Art. 40, §7º ok 

Item 1.1.5.1. 

do Edital + Art. 

6º, I da Lei 

3846/2018 

fixar o âmbito de atuação da entidade, 

para consecução do seu objeto; 

Art. 40.1 ok 

Item 1.1.5.2. 

do Edital + Art. 

6º, II da Lei 

3846/2018 

aprovar a proposta de Contrato de 

Gestão da entidade 

Art. 40.2 ok 



 
Item 1.1.5.3. 

do Edital + Art. 

6º, III da Lei 

3846/2018 

aprovar a proposta de orçamento da 

entidade e o programa de 

investimentos; 

Art. 40.3 ok 

Item 1.1.5.4. 

do Edital + Art. 

6º, IV da Lei 

3846/2018 

designar e dispensar membros da 

Diretoria; 

Art. 40.4 

 

ok 

Item 1.1.5.5.  

do Edital + Art. 

6º, V da Lei 

3846/2018 

fixar a remuneração dos membros da 

Diretoria 

Art. 40.5 ok 

Item 1.1.5.6. 

do Edital + Art. 

6º, VI da Lei 

3846/2018 

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. 40.6 ok 

Item 1.1.5.7. 

do Edital + Art. 

6º, VII da Lei 

3846/2018 

aprovar o regimento interno da entidade 

que deve dispor, no mínimo, sobre a 

estrutura, forma de gerenciamento, 

cargos e respectivas competências; 

Art. 40.7 ok 

Item 1.1.5.8. 

do Edital + Art. 

6º, VIII da Lei 

3846/2018 

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. 40.8 ok 

Item 1.1.5.9. 

do Edital + Art. 

6º, IX da Lei 

3846/2018 

aprovar e encaminhar, ao órgão 

supervisor da execução do Contrato de 

Gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela 

Diretoria 

Art. 40.9 ok 

Item 1.1.5.10. 

do Edital + Art. 

6º, X da Lei 

3846/2018 

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. 40.10 ok 

Item I, § 1º do 

Edital 

Os documentos apresentados para fins 

de obtenção do título de Organização 

Social no âmbito do Município de 

autenticados ok 



 
Biguaçu deverão ser apresentados em 

sua FORMA ORIGINAL OU 

AUTENTICADOS. 

Item 3.2. do 

Edital  

Fls. Numeradas e rubricadas pelo 

representante legal 

91 fls. ao total ok 

Item 5.2. do 

Edital + Art. 2º, 

§3º da Lei 

3846/2018 

Análise em até 30 dias após o protocolo  Até /01/2022 Ok 

 

 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de qualificação como 
Organização Social do INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA.  

 

Biguaçu, 20 de Dezembro 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 


