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FCC Nº 002/2021
1. PROCESSO: FCC 0364/2019.
2. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE
SANTA CATARINA.
3. CNPJ : 83.850.388/0001-47.
4. VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
5. TIPO DE PARCERIA: Termo de Fomento.
6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas de execução do contrato correrão à conta da
dotação orçamentária da Fundação Catarinense de Cultura, sub-ação 10734, fonte 261, natureza de
despesa 33.50.43, do Orçamento Geral do Estado.
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VI, do parágrafo único, do art. 173, da Constituição do
Estado de Santa Catarina, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nºs 65, de 19 de
junho de 2013, e 71, de 25 de agosto de 2015; Artigos 31 e 32 da Lei Federal nº 13.019/2014;
Parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 8º do Decreto Estadual nº 1.196/2017.
8. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a inexigibilidade de chamamento público, em razão da natureza
singular da instituição, composta nos seus objetivos e no objeto de parceria. No sentido simbólico,
o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (IHGSC) pode ser considerado patrimônio
cultural do Estado, dado à natureza do seu acervo secular. O IHGSC, instituição civil sem fins
econômicos, foi fundado em 7 de setembro de 1896, em Florianópolis, tendo 123 anos de
existência. Nasceu para assessorar o Governo do Estado de Santa Catarina em questões
importantes, como, por exemplo, a de limites entre o estado do Paraná, o que resultou na
configuração física e territorial atual. Contribuiu com processos de pesquisas e estudos estatísticos,
além da configuração de mapas catarinenses. Sua contribuição à história acadêmica e científica, na
sua existência, resulta em trabalhos publicados no Brasil e no exterior.
Entre seus objetivos está a pesquisa, a investigação, a interpretação e a divulgação de fatos
históricos, geográficos, etnográficos, arqueológicos, genealógicos e das demais ciências afins à
História e à Geografia, relacionados com o Estado de Santa Catarina. Localizado na Casa José
Boiteux, imóvel tombado e administrado pela Fundação Catarinense de Cultura, o IHGSC tem a
transferência de recursos garantida pela Constituição do Estado de Santa Catarina, em seu artigo
173, inciso VI. A Lei estabelece o repasse financeiro para sua manutenção e consequente
dinamização. A Lei ainda aponta como um dos deveres do Estado a concessão de apoio
administrativo, técnico e financeiro à entidade cultural.
Nas suas funções, o IHGSC atua como a Casa da Memória Catarinense, mantendo a guarda de
documentos históricos, nas áreas da bibliografia, hemeroteca, fototeca e mapoteca. É a única
instituição, em nível estadual, que agrega o acervo da memória geo-histórica, produzido pela
população catarinense. Atua também na organização e promoção de simpósios e colóquios nos
níveis estadual, nacional e internacional. Mantêm convênios importantes com instituições
acadêmicas nacionais e internacionais, que resultam em pesquisas, a exemplo da Universidade dos
Açores e de Salamanca, na Espanha. Atua com sócios correspondentes, tanto no Brasil, quanto no
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Com mais de 200 sócios, o IHGSC possui um arquivo histórico de expressiva documentação, além
da mais completa biblioteca sobre assuntos catarinenses, ultrapassando os 120.000 volumes,
que é aberta ao público. Diante o exposto, o IHGSC é parte singular do patrimônio cultural
catarinense.

Florianópolis, data da assinatura digital.

Edson Lemos
Presidente da FCC
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exterior, com a finalidade de manter a pesquisa de temas catarinenses em evidência. Por meio de
ações como essas, o IHGSC mantém cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado e de
pós-doutorado nas áreas afetas às suas finalidades, como geografia, história, antropologia,
arqueologia e genealogia, além de outras áreas afins.
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