
PARECER ÓRGÃO TÉCNICO 
 

(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei n° 13.204/2015 art. 35) 

Edital 02/2023 

Objeto: Processo Licitatório na modalidade de Chamamento Público para formalização de 

parceria, através de Termo de Fomento, com Organização da Sociedade Civil (OSC), em regime 

de mútua cooperação com a Administração Pública, para a seleção de projetos esportivos, com 

vistas a promoção e o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendimento, à luz da Lei 

nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal 059/2017, ao repasse do recurso oriundo da Prefeitura 

Municipal. 

Proponente:  

ASSOCIAÇÃO DE TRILHEIROS DE AGUDO – Enduro Agudo 2023;  

ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF – AAGF Futsal 2023;  

Considerando a aplicabilidade das disposições contidas na Lei nº 13.019/2014, que 

trata do novo orçamento jurídico incidente sobra a formalização de parcerias entre o poder 

público e as organizações da sociedade civil. 

Considerando que o valor, objeto do presente processo, é oriundo de créditos 

referentes ao Termo de Fomento, realizado pela Prefeitura Municipal de Agudo, na dotação 

orçamentária da Secretaria de Educação e Desporto, conforme Art. 114 da Lei Orgânica do 

Município de Agudo/RS, que disciplina sobre o dever de fomentar práticas desportivas formais 

e não-formais, como direito de cada um. 

Considerando que, da análise do projeto apresentado, há identidade e reciprocidade 

de interesse das partes na realização da parceria, mútua cooperação; 

Considerando que o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho está 

adequado e permite a sua efetiva fiscalização; 

Considerando que a proposta apresentada está contida nas diretrizes das atividades 

de interesse social que deverão ser atendidas pelo poder público municipal ou por Entidades 

membros da sociedade civil organizada. 

Concluo que a execução do projeto apresentado pela entidade atende ao interesse 

público/social e, sou de parecer favorável ao processo licitatório 02/2023 na modalidade de 

Chamamento Público. 

Agudo, RS 21 de março de 2023. 

 Atenciosamente 

 
 

 
 

EMANUELI UNFER 
Secretária de Educação e Desporto 

Agudo/RS 
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