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EDITAL Nº 021/2019, de 01 de julho de 2019. 

 

HABILITAÇAO E CLASSIFICAÇAO DE ENTIDADES 
ASSOCIATIVAS SEM FINS  LUCRATIVOS, COM 
SEDE EM NOVA PETRÓPOLIS INTERESSADAS 
NA IMPLANTAÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 
AO AR LIVRE.  

 
 O MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS, através da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, CONVIDA as Entidades Assistenciais, Esportivas e 
Culturais, que desejarem implantar Academias de Saúde ao Ar Livre em suas sedes, 
prestar, para que se manifestem expressamente na adesão ao Programa de 
Academias de Saúde ao ar Livre de Nova Petrópolis, nos termos e condições 
previstas neste Edital. 
 
 As informações e esclarecimentos necessários para o atendimento a esse 
chamamento público estarão disponíveis, a partir da publicação do Aviso do Edital 
de Chamamento Público, das 9:00 h às 17:00 h na Secretaria Municipal de 
Administração, sito na Rua Sete de Setembro, 330 pelo fone: (54) 3281.8400, com a 
Sra. Mariana Silva Mendes. 
  
 I – PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 O propósito deste Edital de Chamamento Público consiste na habilitação e 
classificação de Entidades Privadas de cunho Assistencial, Esportivo e/ou Cultural, 
com sede no Município de Nova Petrópolis que desejarem firmar Acordo de 
Cooperação com o Município de Nova Petrópolis, destinado à implantação de 
Academias de Saúde de acordo com o Programa Academia da Saúde do Ministério 
da Saúde, constante da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, que dispõe sobre as ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica 
em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, no âmbito do Programa Academia da 
Saúde. Serão atendidos os bairros, as localidades ou comunidades que ainda não 
foram contempladas com este tipo de equipamentos em Nova Petrópolis.   
 
 II – DO PROGRAMA ACADEMIAS DE SAÚDE E SEU FUNCIONAMENTO 
 O programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e 
produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos 
conhecidos como polos do Programa Academia da Saúde ao Ar Livre.  
 
 II. 1 - Os polos do Programa serão implantados em área externa da sede das 
Entidades habilitadas e classificadas, com amplo e irrestrito acesso a todas às 
pessoas, sem qualquer discriminação, devidamente identificadas e descritas com a 
apresentação da proposta de adesão ao Programa. 
 
 II. 2 - O Programa de Academias de Saúde ao Ar Livre, na sede e no interior 
do Município de Nova Petrópolis tem por objetivo a criação de mecanismos que 
possibilitem aos munícipes a disponibilização de espaços físicos para a realização 
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de práticas corporais e atividades físicas, lazer e modos de vida saudáveis como 
forma de qualidade de vida. 
 
 II. 3 - Poderão se habilitar ao Programa de implantação de Academias de 
Saúde, as Entidades privadas, sem fins lucrativos, que atendam aos seguintes 
requisitos: 

a) Que tenham em seu estatuto, como ao menos uma das finalidades, a 
promoção social, desportiva e cultural de seus associados; 

b) que permitam, por meio de declaração de seu presidente,  o acesso às 
academias de saúde ao ar livre, de todas e quaisquer pessoas, que não 
tenham restrição judicial, independentemente de serem associadas; 

c) que estejam devidamente constituídas na forma do Código Civil Brasileiro; 
d) que estejam em efetivo funcionamento; 
e) que disponham de diretoria constituída e atuante; 
f) que não tenham restrição fiscal com os Entes Federados (Município, Estado e 

União); 
g) que indiquem  e disponham de espaço físico adequado e com fácil acesso, 

para a implantação dos equipamentos de saúde ao ar livre; 
 

 III - DA HABILITAÇÃO: 
 As entidades interessadas na adesão ao Programa de Implantação de 
Academias de Saúde ao Ar Livre, em Nova Petrópolis, deverão encaminhar, à 
Secretaria Municipal de Administração, em até 30 dias após a data da publicação 
deste edital, na imprensa oficial, a seguinte documentação (pode ser cópia simples):  

a) Manifestação de interesse em aderir ao Programa de implantação de 
Academias de Saúde ao ar Livre, devidamente assinada por seu 
representante legal; 

b) Apresentação da documentação de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, 
que consiste em: 

- Estatuto social devidamente atualizado; 
- Ata de posse da atual diretoria; 
- Documento de identidade  
- Título de propriedade ou posse da sede da Entidade; 
- Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de regularidade com tributos 
municipais, federais e estaduais; FGTS; 
c) croqui com indicação da área a ser disponibilizada para a implantação da 
Academia de Saúde ao Ar Livre, instruída com fotografias e indicação da 
infraestrutura existente; 
d) estimativa do número e perfil das pessoas beneficiadas e área física abrangida 
(bairro, localidade, região...); 
e) declaração de seu presidente, de que todas as pessoas tenham acesso à 
academia de saúde ao ar livre, independentemente de serem associadas à 
Entidade proponente. 
 

 III - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 
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 As entidades que atenderem aos requisitos de habilitação descritos no item II 
serão classificados segundo a seguinte ordem de classificação, com o atendimento, 
concomitante, aos seguintes requisitos: 

a) Entidades situadas no interior do Município, iniciando pela mais distante em 
relação ao centro (Considerando o raio entre a sede da entidade e a 
Prefeitura Municipal); 

b) Maior número de pessoas beneficiadas por localidade, região ou bairro; (com 
base no levantamento das agentes de saúde); 

 
 III. 1- A habilitação e classificação das Entidades não lhes dá o direito 
iminente de obter a implantação da Academia de Saúde ao Ar Livre. 
 
 III. 2 – A implantação das academias de saúde ao ar livre, no Município, 
dependerão de dotação orçamentária e financeira do Município e iniciarão à partir do 
interior do Município em direção ao centro, iniciando pela entidade habilitada e 
classificada, situada em maior distância em relação ao centro, observado o 
cumprimento, concomitante, dos critérios previstos no caput do item III. 
 
 III. 3 - O julgamento das habilitações e classificação das entidades caberá à 
comissão especial, constituída dos seguintes membros: Mariana Silva Mendes e 
Paulo Marcos Schwantz. 
 
 III. 4 - Encerrado o prazo para as inscrições, a comissão terá 5 dias para 
efetuar o julgamento, devendo publicar os resultados, no prazo de 10 dias do 
julgamento, junto ao átrio oficial da prefeitura e na imprensa oficial.  
 
 III. 5 - Da decisão da comissão especial, caberá recurso de reconsideração a 
Secretária Municipal de Administração. 
 
 III. 6 – A decisão da comissão será fundamentada, e se baseará nas 
informações prestadas pela Entidade, mas reservada a análise fática dessas, 
mediante diligências que entenderem necessárias para subsidiar a tomada de 
decisão, contextualizada nos princípios e objetivos do Programa Academia da 
Saúde ao Ar Livre, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 
 IV – DO ACORDO DE COOPERAÇAO: 
As entidades classificadas serão convidadas a firmar Acordo de Cooperação com o 
Município, na forma da Lei Federal n° 13019/14, no qual constará, minimamente: 
 
 IV. 1 - DA PARTICIPAÇAO E OBRIGAÇOES DA COOPERADA: 
 - Manter os equipamentos de saúde, em plenas condições de uso; 
 - Disponibilizar o uso dos equipamentos a todas as pessoas interessadas, 
independente de opção religiosa, sexo, cor, raça ou de ser ou não associada; 
 - Franquear o uso dos equipamentos, sem qualquer cobrança ou 
contrapartida. 
 
 IV. 2 – DA PARTICIPAÇAO E OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO: 
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 - A Município de Nova Petrópolis comprará e instalará 8 (oito) Academias de 
Saúde em 2019 e as demais entidades habilitadas, serão contempladas em 2020; 
 - Disponibilizar e instalar os equipamentos de saúde, no local indicado pela 
Cooperada; 
 - Fiscalizar o efetivo uso dos equipamentos na forma prevista no Programa de 
Academias de Saúde do Ministério da Saúde. 
 - Fiscalizar as condições técnicas dos equipamentos; 
 - Repor equipamentos estragados, de acordo com a sua disponibilidade 
financeira; 
 - Descredenciar e rescindir o Acordo de Cooperação com Entidades que não 
atendam aos requisitos deste edital, ou do Programa de Academias de Saúde ou do 
Acordo de Cooperação. 
  
 V– DAS CONDIÇOES GERAIS: 
 1. Não serão aceitas propostas que deixarem de atender a qualquer das 
disposições do presente edital.  
 2. Não serão permitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou quaisquer outros documentos.  
 
 Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de 
expediente, na sede Municipal, situada na Rua Sete de Setembro, 330, 2º andar, ou 
pelo fone: (54) 3281.8400, Secretaria Municipal de Administração. 
 
 
       Nova Petrópolis, 01 de julho de 2019. 
 
 
 
 
         REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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