
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01 /2021

O MUNICÍPIO  DE  SANTA  ROSA,  RS,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e
Cultura, com fundamento no caput do artigo 34, da Lei Federal nº 14.113 de 25/12/2020, torna público
para  conhecimento  dos  interessados,  que  está  realizando  CHAMAMENTO  PÚBLICO para  o
CREDENCIAMENTO  de Instituições da  ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para Integrar  o
Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  de  Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB,
conforme determina a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  

Mais informações e cópias deste edital poderão ser adquiridas na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, em horário de expediente, pelo fone (55) 3511-5100, Ramal 470 ou através do
site www.  santarosa.rs.gov.br  .

1. Disposições Preliminares. 

1.1.  Os trabalhos serão conduzidos pela  Secretaria  Municipal  de Educação e Cultura  do
Município de Santa Rosa - RS

2. DO OBJETO

2.1. O  objeto  do  presente  Chamamento  Público,  constitui  no  credenciamento  de
instituições da Organização da Sociedade Civil, que poderão ser chamadas a integrar o Conselho
do FUNDEB a partir deste ano, sendo 2(dois) representantes titulares e 2(dois) suplentes;  que irão
compor o Conselho do FUNDEB.

2.2.Adotar-se-á  o  procedimento  de  nomeação  de  representantes  de  entidades  de  OSC
diferentes.
 
3. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O  CREDENCIAMENTO

3.1. Para participar da Chamada Pública, as instituições , deverão apresentar os documentos
comprovando que : 
            I – são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei n o 13.019,
de 31 de julho de 2014;

II – desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo Conselho;
III – devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 01 (um) ano contado da data de

publicação do edital;
IV  –  desenvolvem atividades  relacionadas  à  educação  ou  ao  controle  social  dos  gastos

públicos;
V  –  não  figuram  como  beneficiárias  de  recursos  fiscalizados  pelo  Conselho  ou  como

contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

3.2. Os  interessados  em  PARTICIPAR,  deverão  apresentar  a  documentação,  conforme
descrito no item 3.1,  todos em plena validade, a partir de 16 de março de 2021, até o dia 31 de
março de 2021, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

3.3. Após o credenciamento, será publicado a lista das instituições devidamente credenciadas
no sítio do município para fins de conhecimento público.

3.4.  O credenciamento estará condicionado à análise da documentação apresentada pelos
interessados, observada a necessidade e conveniência do Município de Santa Rosa – RS.

4. DO CREDENCIAMENTO
         4.1.Para o credenciamento, cada instituição deverá preencher o anexo II e entregar documentos
que comprovem os aspectos  elencados no item 3.1 e demais documentos que julgarem necessário
para comprovar sua experiência na área da Educação.
          4.2.Serão credenciadas todas as instituições interessadas que preencham os requisitos e forem
julgados habilitados.

5. DA ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. 
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5.1.  A decisão tomada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura será publicada no
pelourinho  da  prefeitura  municipal,  sítio  eletrônico  do município  e  envio  ao  correio  eletrônico  da
instituição, se informado.  

5.2. A escolha das instituições dar-se-á  através de critérios a serem observados, entre eles:
I- tempo de funcionamento da instituição;
II-  comprovação da experiência  no desenvolvimento de projetos relacionados à  área da

educação;
III- participação em conselhos municipais;
IV- promoção de eventos educacionais como; congressos, seminários, simpósios, programas,

projetos, eventos similares e outros.
5.3. Após a definição das instituições que integrarão o Conselho, estas deverão informar por

ofício,  os  nomes  dos  titulares  e  suplentes  que  serão  indicados  pelas  mesmas  para  compor  o
Conselho, os quais serão nomeados pelo prefeito, por decreto municipal.

6. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

6.1. A  vigência  do  credenciamento  é  de  quatro  (quatro)anos,  com exceção  de  possível
desligamento do conselheiro indicado pela instituição ou caso de renúncia de conselheiro.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, ficando as informações a respeito do
funcionamento deste Conselho, no sítio do município de Santa Rosa.

8. DOS ANEXOS

8.1. Fazem parte do presente edital os seguintes documentos:

- Lei nº14.113, de 25 de dezembro de 2020:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14113.htm

 
                    - ANEXO I - Proposta de credenciamento da instituição

Santa Rosa, 10 de março de 2021.

                                                                             

Lires Zimmermann Führ
Secretária Municipal de Educação e  Cultura

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14113.htm
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ANEXO I

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

...................................................,  endereço (completo),  correio eletrônico (facultativo),  telefone para

contato  (facultativo)  inscrito(a)  no  CNPJ sob  nº  ..................,  venho solicitar  credenciamento  para

integrar o Conselho do FUNDEB, conforme termos constantes no Chamamento Público nº 01 /2021.

Data: ___/___/____

_________________________

Representante Legal

 (nome completo e cargo que ocupa na instituição requerente)


