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A INOVA BH é o primeiro projeto em forma
de

Parceria

Público

Privada

(PPP)

em

Educação do Brasil! A PPP é resultado de uma
iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
juntamente à Inova BH, empresa da Transpes,
que

beneficia

aproximadamente

25

mil

crianças, jovens e adultos da capital mineira.
A parceria foi desenvolvida e colocada em
prática pela Secretaria Municipal de Educação
sob a forma de licitação pública, ficando então
a cargo da concessionária vencedora pelo
menor preço, a Inova BH, a construção e a
administração de 51 Escolas ao longo de 20
anos.

A SAÚDE BH, empresa da Transpes, integra,
juntamente à Prefeitura de Belo Horizonte, a
Parceria Público Privada (PPP) da Saúde
Primária.

A

parceria

foi

desenvolvida

e

colocada em prática pela Secretaria Municipal
de Saúde sob a forma de licitação pública,
ficando então a cargo da concessionária
vencedora pelo menor preço, a Saúde BH, a
construção e a administração de 40 Centros
de Saúde ao longo de 20 anos, beneficiando
aproximadamente 800 mil habitantes da
capital mineira.
Por meio da Parceria, a Saúde BH visa prestar
serviços qualificados de apoio não assistenciais
aos

40

Centros

proporcionando

de

uma

Saúde
estrutura

da
cada

PPP,
vez

melhor de atendimento para os funcionários
da saúde e um bom ambiente para os
usuários.

Objeto
Este documento tem como objetivo nortear
a Instituição Social com projeto aprovado
em Leis de Incentivo que queiram pleitear
aporte financeiro da INOVA BH e/ou SAÚDE
BH no ano de 2022.

Diretrizes
O objetivo desta chamada é selecionar Instituições
Sociais para apoio financeiro do(s) projeto(s)
aprovado(s) em Leis de Incentivo Fiscal que
possuem aderência à atuação e objetivos da INOVA
BH e/ou da SAÚDE BH.
Os projetos em questão podem estar relacionados a:
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FIA)
LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ROUANET)
LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
LEI DO AUDIOVISUAL
PRONON
PRONAS
Através de aporte financeiro, a INOVA BH e SAÚDE BH
visam contribuir para o avanço dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela
ONU em foco. Dessa forma, as organizações inscritas
devem estar alinhadas com o cumprimento de pelo menos
um dos objetivos, conforme especificado abaixo.

Dos municípios
Serão priorizados projetos executados em:

BELO HORIZONTE - MG

nas regiões indicadas no mapa, preferencialmente nos
bairros em que as unidades escolares e de saúde da
Inova BH e da Saúde BH estão localizadas.

*Qualquer Instituição Social pode se inscrever desde que atenda os critérios

Do recurso
O recurso será doado trimestralmente via projeto aprovado em Leis de
Incentivo, de dezembro de 2021 à 2022, selecionados de acordo com a
definição da INOVA BH e da SAÚDE BH, em parceria com o Hub Social.
Parágrafo único.
O recurso será distribuído conforme demanda da INOVA BH e da SAÚDE
BH aos projetos incentivados, selecionados pelo Comitê e respeitando o
prazo deste documento.

Do prazo
OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

2022

PERÍODO DE INSCRIÇÃO VIA FORMULÁRIO
SELEÇÃO DOS PROJETOS
LISTA DE APROVADOS
ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS FISCAIS FEITOS
*O PRAZO E DATAS PODEM SER ALTERADOS DE ACORDO COM A COMISSÃO AVALIADORA E SEM AVISO PRÉVIO

Período de inscrição:
A inscrição deverá ser realizada via formulário oficial até o dia 29 de
outubro de 2021.
Divulgação do resultado:
O aceite de seleção será enviado para o e-mail cadastrado no formulário,
no dia 10 de dezembro de 2021.

Quem pode
se enquadrar
Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que tenham
projetos aprovados nas Leis de Incentivo Fiscal, seguindo as diretrizes
deste documento.
Podem ser contempladas pela INOVA BH e SAÚDE BH as Organizações
Sociais que:
Estejam legalmente regularizadas e com projetos aprovados no
Fundo de Incentivo vigente;
Estejam legalmente regularizadas no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), com status ativo junto à Receita Federal;
Possuam no mínimo 1 (um) ano completo de registro de CNPJ e de
estatuto atualizado;
Estejam em dia com suas obrigações legais, financeiras e fiscais;
Possuam titularidade de conta corrente regular ativa para a
transferência do recurso;
Atuem dentro das ODS descritas neste manual e nas regiões
descritas neste manual;

Da demonstração
de interesse
Para demonstrar interesse em ser contemplado pela INOVA BH e/ou
SAÚDE BH, as Organizações Sociais devem se inscrever através do
formulário abaixo.

acesse o formulário aqui
Caso necessário,
informações.

o

Hub

Social

entrará

em

contato

para

mais

Do envio de documentação
Em caso de recebimento do aporte financeiro via Incentivo Fiscal, a
Organização Social será acompanhada pelo Hub Social durante a
execução do projeto em questão. A Organização Social deverá
encaminhar à INOVA BH, SAÚDE BH e ao Hub Social, os seguintes
documentos:
Relatório de Prestação de Contas trimestral;
Recibos de doação.
Parágrafo único.
O Hub Social pode solicitar novas documentações ou o preenchimento
de outros documentos. Os documentos deverão ser enviados para o email <daniel@ohubsocial.com.br>,
com assunto:"Documento: Projetos Incentivados INOVA e SAÚDE BH",
no prazo determinado.

Informações
complementares
• As inscrições são feitas exclusivamente via formulário oficial
disponibilizado
no
site
www.inovabh.com.br
e
www.spesaudebh.com.br
• Tentativas de inscrição à parte do formulário oficial serão
desconsideradas.
• Para que a inscrição seja considerada válida são necessários o
preenchimento de todas as questões e o envio dos documentos
solicitados. Todas as orientações estão descritas no tópico
Formulário de Inscrições.
• A confirmação da inscrição será enviada por e-mail ao endereço
eletrônico do representante cadastrado no formulário.
• Em caso de informações inverídicas, a inscrição poderá ser
suspensa temporária ou definitivamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis.
• A INOVA BH e SAÚDE BH se reservam ao direito de não prorrogar
o prazo estabelecido.
• A INOVA BH e SAÚDE BH se resguardam de justificar os seus
critérios de seleção, que fazem parte de um processo interno.
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