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1 – INTRODUÇÃO
A lei 13019/2014 surgiu como um marco para as parcerias
firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da
Sociedade Civil.
Esta lei surgiu como um grande avanço institucional e jurídico

Regulamenta o regime
jurídico das parcerias

de modo a reorganizar, disciplinar e proporcionar maior

voluntárias

segurança tanto para a Administração, quanto para esta área

Administração Pública

de suma importância para a sociedade , que é o Terceiro Setor

Municipal

representado pelas OSCs - Organizações da Sociedade Civil.

apresenta o Manual Prático da Lei 13019/2014 e Decreto
Municipal 304/2016 como um instrumento de modo a direcionar
e orientar as Organizações do Terceiro Setor, os entes da
Administração Direta e todos que se encontram envolvidos pelas
da

legislação,

almejando

mudanças

se

convertam

em

que os

grandes

frutos

benefícios

desta

para

a

população.
Este manual será subdividido em cinco partes, para facilitar o
entendimento, correspondendo as fases de:
•
•
•
•
•

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

01:
02:
03:
04:
05:

e

da

Planejamento e Gestão Administrativa;
Seleção e Celebração;
Execução;
Movimentação e Avaliação
Prestação de Contas.

Sociedade
instituído

a

as

Organizações

O Controle Interno de Lagoa da Prata, após detalhado estudo,

mudanças

entre

Civil,
pela

Lei

Federal nº 13.019, de
31 de Julho de 2014,
estabelece

regras

específica no âmbito
do

Município

de

Lagoa da Prata.

.
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FASES DO PROCESSO DE PARCERIAS

As parcerias entre os órgãos ou entidades da administração pública e as Organizações
da Sociedade Civil (OSCs), envolve cinco fazes principais:

Planejamento
e Gestão
Administrativa

Seleção e
Celebração

Execução

Movimentação
e Avaliação

Prestação de
Contas

2 – O “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”

2.1 – O que é

É a Lei Federal 13.019/2014 que institui normas gerais para parcerias voluntárias, sob a
forma de Termo de Colaboração e Termo de Fomento, e a Administração Pública e as
entidades civis sem fins lucrativos.
2.2 – A quem se aplica

I - A todas as entidades sem fins lucrativos que não distribua, entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplica integramente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou
fundo de reserva.
II - Às sociedades cooperativas: as previstas na Lei Federal nº 9867, de 10 de novembro
de 1999; integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social; alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de
trabalho e renda; voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; capacitadas para
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.
III – as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse
público e de cunho social distintas das organizações destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
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2.3 – A quem não se aplica
I – aos contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais – OS, desde que
cumpridos os requisitos previstos na Lei Federal nº 9637, de 15 de Maio de 1998;
II – aos convênios e contratos celebrados com as entidades filantrópicas e com as sem
fins lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição da República;
III – aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do art. 9º da Lei nº 13.018, de
22 de Julho de 2014;
IV – aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP), desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Federal nº 9790, de
23 de Março de 1999;
V – às transferências referidas no art. 2º da Lei Federal nº 10.845, de 05 de Março de
2004 (Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas
Portadoras de Deficiência), e nos artigos 5º e 22 da Lei Federal nº 11.947, de 16 de
Junho de 2009 (Programa de Atendimento da Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro
Direto na Escola aos alunos da educação básica;
VI – aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas
em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente
constituídas por:
a)
b)
c)
d)

membros de Poder ou do Ministério Público;
dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;
pessoas jurídicas de direito público interno;
pessoas jurídicas integrantes da administração pública.

VII – às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos.
É vedada a criação de outras modalidades de parcerias ou a combinação das
previstas no Decreto 304/2016.

2.4 – Transparência e Controle

As exigências de transparência e publicidade não se aplicam aos casos de
programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a
sua segurança.
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2.4.1 – Administração Pública e a Transparência

A Administração Pública Municipal deverá manter no sítio oficial do Município, por
meio do Portal da Transparência, a relação das parcerias celebradas, em ordem alfabética,
pelo nome da OSC, por prazo não inferior a 12 (doze) meses, contado da data de
apresentação da prestação de contas final.
As informações a serem divulgadas deverão abranger, no mínimo, a data de
assinatura e identificação do instrumento da parceria, Secretaria responsável, nome da
OSC e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), objeto
da parceria, valor total e valores liberados, valor da remuneração da equipe de trabalho,
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo
exercício quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria,
situação da prestação de contas por meio do relatório de execução do objeto e do
relatório de execução financeira, elaborados pelo OSC e do parecer conclusivo de análise
da prestação de contas elaborado pelo gestor da parceria e íntegra do termo de fomento,
termo de colaboração ou do acordo de cooperação e eventuais termos aditivos.
2.4.2 – As Organizações da Sociedade Civil e a Transparência

A OSC deverá divulgar na internet, preferencialmente, por meio do site, e na hipótese
de inexistência do sítio eletrônico ou site, em blog, redes sociais, em locais visíveis de
suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias
celebradas com a Administração Pública Municipal.
As informações a serem divulgadas deverão abranger no mínimo a data de assinatura
e identificação do instrumento da parceria, Secretaria responsável, nome da OSC e Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), objeto da parceria, valor
total e valores liberados, valor da remuneração da equipe de trabalho, funções que seus
integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício quando
vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria.
2.5 – Instrumentos de parceria

As parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal Direta e Indireta e
as Organizações da Sociedade Civil de que trata a Lei Federal nº 13019/14, são: Termo
de Colaboração, Termo de Fomento e Termo de Cooperação.
O Acordo de Cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela Administração Pública com a OSC para consecução de
finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos
financeiros.
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2.5.1 – Termo de Colaboração:

É o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias com OSC’s, selecionadas
por meio de chamamento público, exceto nos casos de dispensa ou inexigibilidade, para
execução de políticas públicas de natureza continuada ou não, em regime de mútua
cooperação, de iniciativa da Administração Pública, para a implementação de ações com
padrões mínimos, ou seja, dentre outros elementos, o objeto da parceria, os objetivos,
metas, resultados, indicadores de avaliação, custos, prazo de execução, previamente
definidos por ela, observando-se os programas ou plano setorial da área correspondente,
quando houver.
2.5.2 – Termo de Fomento:

O termo de fomento é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias com
OSC’s, selecionadas por meio de chamamento público, exceto nos casos de dispensa ou
inexigibilidade, em regime de mútua cooperação, com o objetivo de incentivar e reconhecer
iniciativas próprias desenvolvidas ou criadas pelas OSC’s em plano de trabalho, com metas
e ações que contemplem o interesse público, observando-se os programas ou plano setorial
da área correspondente, quando houver.
3- Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)

O Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) é instituído como
instrumento pelo qual as OSC’s poderão apresentar propostas à Administração Pública
Municipal para que esta avalie a possibilidade de realização de um chamamento público
objetivando a celebração de parceria.
A proposta será enviada para a Secretaria Municipal responsável pela política pública
no período de 01 de Janeiro a 30 de Abril do ano corrente e deverá atender os seguintes
requisitos:
1. Identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do documento de
identidade, se pessoa física, ou documentação que comprove a representação,
no caso de pessoa jurídica;
2. Indicação do interesse público envolvido;
3. Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e
quando possível, indicação da viabilidade dos custos, benefícios e dos prazos de
execução da ação pretendida.
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Os artigos 17 e 18 do Decreto 304/2016, preveem que as Secretarias Municipais
responsáveis pela política pública, terão o prazo de até 30 (trinta) dias para divulgar a
proposta recebida em seu sítio eletrônico.
Após a divulgação a proposta recebida, a Secretaria Municipal responsável pela
política pública, terá mais 30 (trinta) dias para decidir motivadamente pela:
1. Realização direta do chamamento público;
2. Realização do PMIS, que consiste na oitiva da sociedade civil quanto à proposta,
para posterior decisão sobre a sua aprovação e possibilidade de realização de
chamamento público;
3. Rejeição da proposta por razões
Administração Pública Municipal.

de

conveniência

e

oportunidade

da

A utilização das informações e documentos constantes da proposta encaminhadas
à Administração Pública Municipal não caracterizará, nem resultará na concessão de
qualquer vantagem ou privilégio ao subscritor, em eventual chamamento público posterior.
O propositor e os participantes do PMIS, serão responsáveis pelos custos financeiros
e demais ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo jus a qualquer
espécie de ressarcimento, indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem a
qualquer remuneração pelo órgão ou entidade municipal que instaurou.
A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará
necessariamente na realização do chamamento público, que acontecerá de acordo com os
interesses da Administração Pública Municipal.
A realização do PMIS não dispensa a convocação por meio de chamamento público
para a celebração de parceria, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de
que tratam os artigos 40 e 41 do Decreto 304/16.
A proposição ou participação do PMIS não impede a OSC de participar no eventual
chamamento público subsequente.
4 - Plano de Trabalho da Parceria

O Plano de trabalho é um instrumento que integra a documentação a ser
apresentada previamente a fase da celebração da parceria. Deve conter todo o
detalhamento do projeto ou atividade a ser executado incluindo seus aspectos físicos e
financeiros.
Deve conter objetivo e metas quantitativas e qualitativas previamente fixadas: o que
fazer? O Por que fazer? Como fazer? Qual custo fazer? Quais os resultados se pretende
conseguir?
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O efetivo planejamento e a elaboração de um plano de trabalho irão determinar o
sucesso da parceria entre a Administração Pública e a OSC.
4.1- Razões que justifiquem a celebração da parceria:

O Plano de Trabalho deverá ser preenchido com a descrição do que se pretende
fazer e as razões que justifiquem a celebração da parceria. A justificativa é a apresentação
da razão da proposta contendo dentre outros a indicação do público alvo, o problema a
ser resolvido, as possíveis soluções e os resultados esperados. É necessário fazer um
diagnóstico da situação local levando-se os problemas encontrados e as possíveis soluções.
4.2

- Estimativa de recursos financeiros

É necessário as informação do valor previsto para a realização das ações contidas
no plano de trabalho, contemplando todos os serviços a serem contratados e os bem a
serem adquiridos.
4.3 – Período de Vigência

É o prazo em que se pretende realizar o objeto. Previsão de início e fim da execução
do objeto, com a conclusão das metas e etapas programadas.
4.4 – Cronograma físico

No cronograma físico deverão ser descritas com previsão de início e fim as metas
a serem atingidas e as etapas da execução do objeto. Metas e etapas são o conjunto de
ações que se pretende realizar com o fim de alcançar o objeto proposto. Devem estar
bem definidas as metas a serem alcançadas, pois é a partir do estabelecimento de objetivos
e metas que torna-se possível a aferição da efetividade/resultados do projeto conforme
exemplo a seguir:

Objeto: Promover Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio do Esporte.

Exemplo: CRONOGRAMA FÍSICO (META, ETAPA, FASE)
META ETAPA
1

DESCRIÇÃO DA META/ETAPA
Estruturação e coordenação do projeto

INDICADOR FÍSICO
UNIDADE

QUANTID.

Beneficiários

200

VALOR
68.082,13

DURAÇÃO
INÍCIO

TÉRMINO

01

12
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1

Coordenação do Projeto

Beneficiários

200

45.266,67

01

12

2

Aquisição de equipam. e materiais p/ oficinas

Beneficiários

200

22.815,46

01

12

Divulgação do Projeto

Mês

12

14.400,00

01

12

Ações de Marketing p/divulgação

Mês

12

14.400,00

01

12

Promoção e acesso a oficinas esportivas

Oficinas

288

64.800,00

01

12

1

Realização de oficinas de Boxe

Oficinas

96

21.600,00

01

12

2

Realização de Oficinas de Muay Thai

Oficinas

96

21.600,00

01

12

3

Realização de oficinas de Jiu Jitsu

Oficinas

96

21.600,00

01

12

Promoção da autoestima

Beneficiários

200

81.117,87

01

12

Atendimento profissional

Beneficiários

200

81.117,87

01

12

Promoção de convivência

Beneficiários

200

21.600,00

01

12

Atividades Recreativas

Beneficiários

200

21.600,00

01

12

2
1
3

4
1
5
1
Total

250.000,00

4.5 – Plano de Aplicação Detalhado
É a descrição dos bens a serem adquiridos e dos serviços a serem contratados
para a execução das ações propostas. Deve-se indicar o item, a unidade de fornecimento,
a quantidade, o valor unitário e o valor total. Deve-se ainda indicar a meta e a etapa que
serão atendidas pelo item descrito conforme exemplo a seguir:

Exemplo : PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS
a) Pessoal e Encargos
META ETAPA

DESCRIÇÃO DETALHADA

FASE

SITUAÇÃO QUANTID.

SALÁRIO

FUNÇÃO

TOTAL

TOTAL

RECURSOS

MENSAL

ANUAL

CONCEDENTE

1

1

Coordenador do projeto

CLT

1

2500,00

2.500,00

30.000,00

30.000,00

4

1

Profissional (citar)

CLT

1

2500,00

2500,00

30000,00

30000,00

4

1

Profissional (citar)

CLT

1

2000,00

2000,00

24000,00

24000,00

1

1

INSS (26,08%)

8040,00

8040,00

1

1

FGTS (8%)

2400,00

2400,00

1

1

PIS 1%

300,00

300,00

4

1

INSS (26,08%)

14472,00

14472,00

4

1

FGTS (8%)

4320,00

4320,00

4

1

PIS 1%

540,00

540,00

Provisões 13º salário
1

1

Coordenador do projeto

2500,00

2500,00

4

1

Profissional (citar)

2300,00

2300,00

4

1

Profissional (citar)

2000,00

2000,00

1

1

INSS (26,08%)

670,00

670,00

1

1

FGTS (8%)

200,00

200,00

1

1

PIS 1%

25,00

25,00

4

1

INSS (26,08%)

1152,40

1152,40
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344,00

344,00

43,00

43,00

Férias (1/3 + Encargos
1

Coordenador do projeto

833,33

833,33

833,33

4

Profissional (citar)

766,67

766,67

766,67

4

Profissional (citar)

666,67

666,67

666,67

1

INSS (26,08%)

223,33

223,33

223,33

1

FGTS (8%)

66,67

66,67

66,67

1

PIS 1%

8,33

8,33

8,33

4

INSS (26,08%)

384,13

384,13

384,13

4

FGTS (8%)

114,67

114,67

114,67

4

PIS 1%

14,33

SUBTOTAL

14,33

14,33

126.384,53

126.384,53

b) Material Permanente
Meta Etapa
1

2

Descrição detalhada
Ringue

Qdade
1

Unidade

Custo

Custo

Recursos

Fornecim.

Unitário

Total

Concedente

Unidade

8.515,47

8.515,47

Subtotal

8.515,47
8.515,47

c) Material de Consumo
Meta Etapa

Descrição detalhada

Qdade

Unidade

Custo

Custo

Recursos

Fornecim.

Unitário

Total

Concedente

1

2

Luvas de Boxe

100

Unidade

68,00

6800,00

6800,00

1

2

Camisas

100

Unidade

30,00

3000,00

3000,00

1

2

Cordas de Pular

100

Unidade

20,00

2000,00

2000,00

1

2

Short

100

Unidade

25,00

2500,00

2500,00

Subtotal

14300,00

d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)
Meta Etapa

Descrição detalhada

Qdade

Unidade

Custo

Custo

Recursos

Fornecim.

Unitário

Total

Concedente

2

1

Assessoria de Marketing

12

Meses

1200,00 14400,00

14400,00

3

1

2

Oficineiros

900,00 21600,00

21600,00

3

2

Oficineiro de Boxe (12 meses)
Oficineiro de Muay Thai (dois
oficineiros)

2

Oficineiros

900,00 21600,00

21600,00

3

3

Oficineiro de Jiu Jitsu (12 meses)

2

Oficineiros

900,00 21600,00

21600,00

5

1

Recreacionista (12 meses)

2

Recreacionista

900,00 21600,00

21600,00

Subtotal
Total Geral

100800,00

250.000,00
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4.6 – Cronograma de Desembolso Financeiro

O Cronograma de desembolso ou cronograma financeiro, e a definição das datas
em que serão efetuados os pagamentos das parcelas da parceria. Deverão guardar
consonância com as metas e etapas a serem realizadas conforme exemplo a seguir:

Exemplo de Cronograma de Desembolso
Meta
1

Etapa/Fase
1
2
2
1
3
1
2
3
4
1
5
1
Total por Trimestre

4.7

1º Trimestre
11.316,67
22.815,44
3.600,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
20.279,47
5.400,00
79.611,58

2º Trimestre
11.316,67

3ºTrimestre
11.316,67

4º Trimestre
11.316,67

3.600,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
20.279,47
5.400,00
56.796,14

3.600,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
20.279,47
5.400,00
56.796,14

3.600,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
20.279,47
5.400,00
56.796,14

Total da Meta
33.950,01
22.815,44
10.800,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
60.838,41
16.200,00
250.000,00

– Informações necessárias a elaboração do Plano de Trabalho

Deverá constar do Plano de Trabalho das parcerias celebradas mediante termo de
colaboração, fomento ou acordo de cooperação, no mínimo as seguintes informações:
I.

Dados cadastrais da OSC, de seus representantes legais e do responsável técnico
pelo projeto ou atividade abrangidos pela parceria;

II.

Apresentação e histórico da OSC, contendo breve resumo da sua área de atuação;

III.

Objeto da parceria que é a descrição do que se pretende fazer. Exemplos: Promover
a qualificação profissional para jovens e adolescentes, Fortalecer ações de combate
a doenças sexualmente transmissíveis, Implementar um centro de estudos na área
digital, etc;

IV.

Público alvo;

V.

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo com a atividade, com o projeto e com as metas a serem atingidas;

VI.

O prazo para execução do objeto da parceria;
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VII.

O valor global para a execução do objeto, sendo o valor previsto das ações
contidas no plano de trabalho contemplando todos os serviços e materiais a serem
adquiridos;

VIII.

A descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos da parceria;

IX.

A descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria. Deverá ser
emitido pela Secretaria responsável pela política pública;

X.

A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas. Deverá ser
emitido pela Secretaria responsável pela política pública;

XI.

A definição dos indicadores e dos meios de verificação a serem utilizados para
aferição do cumprimento das metas e avaliação dos resultados. Deverá ser emitido
pela Secretaria responsável pela política pública;

XII.

As ações a serem executadas para o alcance das metas, dos objetivos e dos
resultados da parceria;

XIII.

O prazo para a execução das ações e para o cumprimento das metas;

XIV.

A forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada;

XV.

O método de monitoramento e controle das ações a serem executadas. Deverá
ser emitido pela Secretaria responsável pela política pública;

XVI.

A estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos indiretos
necessários à execução do objeto.

Atenção: Os planos de trabalho não podem ser elaborados de forma genérica, devendo
trazer, de forma clara e sucinta, todas as informações suficientes para a identificação do
projeto, atividade ou evento de duração certa. É necessário que o plano de trabalho seja
preciso quanto ao seu objeto e ao estabelecimento claro das metas a serem atingidas.

Para calcular o projeto proposto, o interessado deverá realizar prévias pesquisas
de preços no mercado fornecedor dos produtos ou dos serviços desejados. Também
poderá se valer de informações contidas em bancos de dados informatizados, pesquisas
na Internet, publicações especializadas e outras fontes.

A pesquisa deverá envolver o mercado mais próximo ao município, espelhando os
valores vigentes da localidade. No entanto, nada impede a realização de preços com
produtores ou fornecedores situados em outros locais. O valor informado no plano de
trabalho deverá ser o resultado da média dos preços cotados. Deverá ser elaborada
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planilha contendo informações tais como: Nome do fornecedor ou prestador de serviços,
CNPJ ou CPF, número do Telefone, site, valor, contato, etc.
Exemplo: DEMONSTRATIVO DAS COTAÇÕES OU PESQUISAS DE PREÇOS
Produto cotado: Notebook 3g 120 HD - Monitor 15 ''
Empresa
Site
Telefone
Preço Cotado
ABC Informática
www.inform.com.br
3652-5345
1.500,00
Informática Y
www.infoy.com.br
3456-3454
1.600,00
Informática X
www.infx.com.br
3456-1234
1.400,00
Média Cotada

1.500,00

O plano de trabalho tem ligação com outras fases da parceria. A exatidão das
informações terá repercussão na execução e também na prestação de contas. Os órgãos
de controle e fiscalização baseiam-se nas informações do Plano de Trabalho para fixar
critérios de avaliação do alcance das metas propostas. Subestimar e superestimar as
metas, os custos ou cronograma de aplicação poderá trazer sérias consequências para
o desenvolvimento da parceria.
Certificar-se da existência dos recursos de contrapartida e acrescentar no plano
de trabalho se for o caso.
Realizar previsão realista das fases do projeto e do prazo necessário para a sua
conclusão, a fim de não prejudicar a execução do projeto.

5

– Atuação em Rede

A execução da parceria pode se dar por atuação em rede de duas ou mais OSC’s,
mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou
de colaboração.
Poderá ser composta por uma OSC celebrante da parceria que ficará responsável
pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e orientadora, ou por uma ou
mais OSC’s executantes e não celebrantes que deverão executar ações relacionadas ao
objeto da parceria definidas em comum acordo com a OSC celebrante.
A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza
a capacidade técnica e operacional da OSC celebrante.
A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSC’s
executantes e não celebrantes por meio de termo de atuação em rede, firmado por
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representante legal ou por outorga de procuração, devidamente registrado em cartório
competente, para repasse de recursos às não celebrantes.
A OSC celebrante deverá comunicar à Administração Pública a assinatura do termo
de atuação em rede no prazo de até 60 (sessenta dias) contado da data de sua
assinatura, e em caso de rescisão do termo de atuação em rede, deverá ser comunicado
à Administração no prazo de 15 (quinze dias) contado da data da rescisão.
A OSC celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de atuação
em rede, a regularidade jurídica e fiscal da OSC executante e não celebrante, que será
verificada por meio da apresentação dos documentos:
I.

Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

II.

Cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;

III.

Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da
união;

IV.

Certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço CRF/FGTS;

V.

Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;

VI.

Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em
legislação específica;

VII.

Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição
estadual.

É vedada a participação em rede da OSC executante e não celebrante que tenha
mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da comissão de seleção
responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.
A OSC celebrante deverá comprovar à Administração Pública Municipal, o cumprimento
dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei Federal nº 13019/2014 e alterações, a serem
verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I.

Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC celebrante existe há, no
mínimo, 5 (cinco) anos com cadastro ativo;

II.

Comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar
a rede, sendo admitidos:
a. Declarações de OSC que componham a rede de que a celebrante participa
ou tenham participado;
b. Registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes
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c. Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede
de que a celebrante participe ou tenha participado.
A Administração Pública verificará se a OSC celebrante cumpre os requisitos no
momento da celebração da parceria.
A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados em rede. Os
direitos e obrigações da OSC celebrante não poderão ser sub-rogados à OSC executante
e não celebrante.
Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos
da parceria, as OSC’S executantes e não celebrantes responderão subsidiariamente até o
limite do valor dos recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de dano ao erário.
As OSC’s executantes e não celebrantes deverão apresentar informações sobre a
execução das ações, dos prazos e das metas e documentos e comprovantes de despesas,
inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de contas pela OSC
celebrante da parceria, conforme descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do
parágrafo único do art. 35 da Lei Federal 13019/14 e alterações.
Forma simplificada de entendimento das metas, etapas e fase:

METAS

ETAPAS

FASE

1 – ESTRUTURAÇÃO

1 – Coordenação do

1 – Coordenador do projeto R$

E COORDENAÇÃO

Projeto

1 – INSS R$

DO PROJETO

1 – FGTS R$
1 – PIS 1%
1 – 13º Coordenador do proj. R$
1 – INSS R$
1 – FGTS R$
1 – PIS R$
1 – Férias – Coordenador R$
1 – INSS R$
1 – FGTS R$
1 – PIS R$
2 – Aquisição de

2 – Ringue

Equipamentos e materiais

2 – Luvas de boxe

para as oficinas.

2 – Cordas de pular
2 - Short

1 – Ações de Marketing

DO PROJETO

para divulgação

1 – Assessoria e Marketing
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3 – PROMOÇÃO E

1 – Realização de

ACESSO A OFICINAS

Oficinas de Boxe

ESPORTIVAS

2 – Realização de

1 – Oficineiro de Boxe-12 meses
2 – Oficineiro de Muay Thai (2)

Oficinas de Muay Thai
3 – Realização de

3 – Oficineiro de Jiu Jitsu

Oficinas de Jiu Jitsu
4 – PROMOÇÃO DE

1 – Atendimento

1 – Profissional R$

AUTOESTIMAS

Profissional

1 – Profissional R$
1 – INSS R$
1 – FGTS R$
1 – PIS 1%
1 - 13º - Profissional R$
1 - 13º - Profissional R$
1 – INSS R$
1 – FGTS R$
1 – PIS R$
1 – Férias – Profissional R$
1 – Férias – Profissional R$
1 – INSS R$
1 – FGTS R$
1 – PIS R$

5 – PROMOÇÃO DE

1 – Atividades Recreativas

1 - Recreacionista

CONVIVÊNCIA

Anexos essenciais à elaboração do Plano de Trabalho:
Observação: Ao final deverá constar o local, a data e assinatura.

MODELO
ANEXO I
DADOS CADASTRAIS
Dados Cadastrais da Instituição Proponente
Nome da Instituição Proponente

CNPJ
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CEP

Telefone
(
)

E-mail institucional

Nome do Responsável Legal da Instituição Proponente

Função

RG

Telefone
(
)

Celular
(
)

Endereço Residencial

Telefone
(
)

CPF

CEP

E-mail institucional

Nome do Responsável Técnico pela execução do Serviço

Função

RG

CPF

Telefone
( )

Celular
( )

E-mail institucional

Formação

N° registro no Conselho
Profissional
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MODELO
ANEXO II
CARACTERIZAÇÃO DA OSC (Organização da Sociedade Civil)
Como surgiu?
Principais objetivos da Organização?
Participação em Conselhos Municipais.

Apresentação e histórico da OSC, de seus representantes legais e do
responsável técnico pelo projeto ou atividade abrangidos pela parceria:

MODELO
ANEXO III

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO, OBJETO DA PARCERIA,
DESCRIÇÃO DO QUE SE PRETENDE FAZER
Nome do Programa/Serviço

17

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA – MG

CONTROLE INTERNO

MODELO
ANEXO IV
Quais as ações propostas e de que maneira estas vão influenciar na realidade o
público atendido e suas famílias

MODELO
ANEXO V
METAS DE ATENDIMENTO
Previsão de metas mensais a serem atendidas

MODELO
ANEXO VI
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA
INÍCIO:

______________________

TÉRMINO: ______________________
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MODELO
ANEXO VII
VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, SENDO O VALOR PREVISTO DAS
AÇOES CONTIDAS NO PLANO DE TRABALHO CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS
E MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS:
VALOR GLOBAL:

MODELO
ANEXO VIII
METODOLOGIA DE TRABALHO
Descrever detalhadamente como as atividades serão desenvolvidas com o público alvo:
quais profissionais executarão as atividades propostas (composição e carga horária
da equipe técnica), sua periodicidade, local onde aas atividades acontecerão, a
articulação com a rede de atendimento, bem como descrever o caminho escolhido,
os métodos, técnicas e estratégias planejadas para cada objetivo proposto.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto:

Telefone:

E-mail:

Formação / Registro no Conselho:

Assinatura:
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MODELO
ANEXO IX
PLANO DE TRABALHO DETALHADO DOS RECURSOS
a) Pessoal e Encargos
META ETAPA

DESCRIÇÃO DETALHADA

FASE

SITUAÇÃO QUANTID.

SALÁRIO

FUNÇÃO

TOTAL

TOTAL

RECURSOS

MENSAL

ANUAL

CONCEDENTE

SUBTOTAL
b) Material Permanente
Meta Etapa

Descrição detalhada

Quantidade

Unidade

Custo

Custo

Recursos

Fornecimento

Unitário

Total

Concedente

Unidade

Custo

Custo

Recursos

Fornecimento

Unitário

Total

Concedente

Unidade

Custo

Custo

Recursos

Fornecimento

Unitário

Total

Concedente

Subtotal

c) Material de Consumo
Meta Etapa

Descrição detalhada

Quantidade

Subtotal

d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)
Meta Etapa

Descrição detalhada

Quantidade

Subtotal
Total Geral
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MODELO
ANEXO X
CRONOGRAMA FÍSICO (META, ETAPA, FASE)
META

ETAPA DESCRIÇÃO DA META/ETAPA

INDICADOR FÍSICO
UNIDADE

VALOR

QUANTID.

DURAÇÃO
INÍCIO

TÉRMINO

Total

MODELO
ANEXO XI
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Meta

Etapa/Fase

Mês

Mês

Mês

Mês

Total da Meta

Total

MODELO
ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS COTAÇÕES OU PESQUISAS DE PREÇOS
Produto cotado:
Empresa
Site
Telefone

Preço Cotado

Média Cotada
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MODELO

PLANO DE TRABALHO:
PROTOCOLO Nº:

APROVADO

(

) SIM

(

) NÃO

..................................................................................................................

NOME DO GESTOR: ...................................................................................................................
ASSINATURA:

...................................................................................................................
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MANUAL 02
SELEÇÃO E CELEBRAÇÃO
O Manual referente ao chamamento público será subdividido nas fases interna e
externa. A fase interna, será de responsabilidade da Secretaria interessada em formalizar a
parceria e a fase externa da Comissão de Seleção designada através de portaria da autoridade
competente.
Exceto nas hipóteses previstas na Lei, a celebração da parcerias será precedida de
chamamento público.
O objetivo do procedimento de chamamento público é selecionar organizações da
sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.

1 – Chamamento Público
Procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a
observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
O chamamento público para celebração de parcerias financiadas com recursos
do Fundo da Criança e do Adolescente ou de outros fundos específicos será realizado
pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências da Lei Federal nº
13019/14 e alterações, e o Decreto Municipal nº304/2016.
A minuta do edital será preparada pela Secretaria responsável pela política pública
objeto da parceria, observando-se a minuta padrão elaborada pela Procuradoria do
Município.

1.1 - Procedimentos de abertura do processo para realização do
Chamamento Público
1.2 - Fase Interna – art. 25 do decreto 304/16:
A Secretaria interessada em formalizar a parceria, autuará processo administrativo,
devendo ser instruído com a seguinte documentação datada, assinada e numeração
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I.

Justificativa para realização do objeto pretendido;

II.

Justificativa e demonstrativo dos parâmetros adotados para a indicação do valor
de referência, se termo de colaboração ou do teto, se termo de fomento;

III.

Tipo de parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação;

IV.

Objeto da Parceria;

V.

Declaração do ordenador de despesa e impacto orçamentário-financeiro;

VI.

Reserva orçamentária;

VII.

Sempre que houver financiamento parcial ou total com recursos federais ou estaduais
para a parceria, deverá ser incluído o convênio ou outro instrumento jurídico, que
respalde o repasse de recurso;

VIII.

Termo de referência, contendo no mínimo as seguintes informações:
a. Modalidade de instrumento jurídico adequada para a parceria;
b. Definição clara do objeto e metas quantitativas a serem atingidas;
c. Público alvo;
d. Objetivo geral e objetivos específicos da parceria;
e. Resultados a serem alcançados;
f.

Indicadores a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas e
os meios de verificação;

g. Prazo para execução da atividade ou do projeto;
h. Forma e periodicidade da liberação dos recursos;
i.

Critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas;

j.

Metodologia de pontuação e, se for o caso, o peso atribuído a cada um dos
critérios estabelecidos;

k. Critérios de desempate;
l.

Exigência de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria.

IX.

Minuta do edital de chamamento público ou justificativa para sua dispensa ou
inexigibilidade. Deverá conter dados e informações sobre a política, plano, programa
ou ação em que se insira a parceria para orientar a elaboração da metas e
indicadores da proposta pela organização da sociedade civil;

X.

Parecer da Procuradoria Municipal acerca da minuta do edital ou da justificativa
para dispensa ou inexigibilidade da fase externa do chamamento público;

XI.

Encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo para autorização da abertura, da
dispensa ou da Inexigibilidade da fase externa do Chamamento Público;

1.3 - Fase externa do art. 25 do Decreto 304/16
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Designação dos membros da comissão de seleção conforme art. 27 do Decreto
304/16, mediante portaria da autoridade competente.

XIII.

Publicação no Diário Oficial dos Municípios referente a designação dos membros da
comissão de seleção. A publicação será anexada ao processo.

XIV.

Declaração dos membros da comissão de seleção de aptidão para participar do
processo de seleção, conforme parágrafos 4º e 5º do Decreto 304/2016.

Atenção: todos os documentos deverão estar na pasta (processo), atentando para as
informações como datas, assinaturas e numeração das páginas.
Quando se tratar de chamamento público para celebração de termo de Fomento, as
informações de que tratam as alíneas “b” a “g” serão apresentadas

no

plano

de

trabalho elaborado pelas OSC’s participantes do processo de seleção.
A Comissão de posse do processo iniciará análise e preparação do Edital de
Chamamento, baseado nas informações apresentadas no processo.
O Edital de Chamamento Público observará as exigências dos artigos 33, 34 e 39 da
Lei Federal nº 13019/2014 e alterações, acrescido do seguinte:
I.

O tipo de parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação;

II.

O objeto da parceria;

III.

Habilitação;

IV.

As datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;

V.

As datas, e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se
refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios
estabelecidos, se for o caso;

VI.

O valor de referência para a realização do objeto, no termo de colaboração, ou o
teto, no termo de fomento;

VII.

As condições para interposição de recurso administrativo;

VIII.

A dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria, quando
se tratar de termos de colaboração e fomento;

IX.

A minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;

X.

Exigência de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
idosos, de acordo com as características do objeto da parceria;

XI.

A possibilidade de atuação em rede, se prevista no termo de referência;

XII.

A obrigação de a OSC anexar a norma trabalhista que determina a data-base, o piso
salarial, se houver, e os índices de reajuste das categorias envolvidas, quando o
plano de trabalho apresentado contemplar contratação de pessoal.
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O edital não exigirá como condição para a celebração a parceria, que as organizações
da sociedade civil possuam certificação ou titulação concedida pelo Estado, exceto quando
a exigência decorrer de previsão na legislação específica da política setorial, exemplo:
para trabalhar com Crianças e Adolescentes tem que ter registro no Conselho Local (ECA).
É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em
decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
da parceria, admitidos justificadamente pela Secretaria responsável ou autoridade
equivalente no ente da Administração Pública Indireta:
•

A seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados
ou representação atuante e reconhecida no município de Lagoa da Prata;

•

O estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da
prestação de atividades ou a execução de projetos, conforme estabelecido nas
políticas setoriais.

É vedada a exigência de contrapartida financeira da OSC, facultada a exigência de
contrapartida em bens e serviços, quando necessária, justificada pelo órgão da
Administração Pública Municipal.
Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a OSC
que esteja incidindo nas vedações contidas no art. 39 da Lei 13.019/2014.

1.2 Publicação:
O edital deverá ter seu extrato publicado do Diário Oficial dos Municípios, divulgado
na íntegra no site oficial da prefeitura e prever prazo para apresentação das propostas
não inferior a 30 (trinta) dias. Deverá conter o tipo de parceria, o objeto, valor de
referência ou teto e a data da realização da sessão pública para credenciamento dos
representantes dos interessados bem como o local do recebimento dos envelopes.
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2 – Processo de Seleção:

AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS

DIVULGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
DOS
RESULTADOS

A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório de acordo com
os critérios estabelecidos no edital, sendo eliminada a OSC cuja proposta esteja em
desacordo com o edital.
Na sessão pública será entregue 01 (um) envelope, devidamente identificado, conforme
instruções constantes no edital de chamamento público (art. 32, Decreto 304/2016),
contendo:
I.

Proposta de plano de trabalho, conforme orientações do edital;

II.

Declaração de que a OSC atende aos seguintes requisitos:
a) Ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº
13019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa,
certidão simplificada por junta comercial;
b) Possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no
CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº
13019/2014 e alterações;
c) Constar o tempo de experiência prévia, com efetividade, do objeto da
parceria ou da natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V
do art. 33 da Lei Federal nº 13019/2014 e alteração;
d) Possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à
salubridade e segurança, quando necessárias para realização do objeto e
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou
projeto, tempo de experiência prévia, com efetividade do objeto da parceria
ou de natureza semelhante, nos termos da alínea “c” do inciso V do art.
33 da Lei Federal nº 13019/2014 e alterações, ou previsão de contratar ou
adquirir com recursos da parceria. A capacidade técnica e operacional da
OSC, independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de
serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto.
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2. 1 – Processo da Avaliação das Propostas
O envelope contendo a documentação supracitada, será aberto em sessão pública,
cujo conteúdo será rubricado pelos representantes credenciados e pelos membros da
comissão de seleção, podendo ser suspensa a sessão para análise e posterior divulgação
do resultado preliminar da pontuação.
Constitui critério obrigatório de julgamento (art.35 do Decreto), o grau de adequação
da proposta aos objetivos específicos do programa governamental ou ação em que se
insere o objeto da parceria e o valor de referência ou teto constante do Edital de
Chamamento Público.
O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a
homologação dos resultados. Terá caráter eliminatório e classificatório. Serão classificadas
de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Serão eliminadas as propostas que
não contenha as seguintes informações:
•

A descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade
ou projeto proposto;

•

As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores
que aferirão o cumprimento das metas;

•

Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas;

•

Valor global.

Os aspectos inserido nas alíneas “c” e “d” do art. 32, poderão integrar os critérios
de seleção e julgamento, com a respectiva pontuação e peso.
Constitui critério obrigatório de julgamento o grau de adequação da proposta aos
objetivos específicos do programa governamental ou ação em que se insere o objeto da
parceria e o valor de referência ou teto constante do Edital de Chamamento Público (art.
35 do Decreto).
•

É obrigatória a realização de justificativa quanto da seleção da proposta que não
for a mais adequada ao valor de referência ou teto constante do edital de
chamamento público.

2.2- Divulgação dos resultados
•

O resultado preliminar com a ordem de classificação das propostas será publicado
no DOM, podendo as OSC’s interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
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sendo os demais interessados intimados pelo DOM para apresentar, caso queiram,
contrarrazões no prado de 5 (cinco) dias úteis.
•

A comissão de seleção jugará os eventuais recursos, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, podendo reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente
informado à autoridade competente para decidir.

•

Após o julgamento dos recursos ou transcurso do prazo para interposição de
recurso, o órgão da Administração Pública Municipal, deverá homologar e divulgar,
no DOM e no seu sítio eletrônico, o resultado final do julgamento das proposta.
O resultado final do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a
lista classificatória das propostas com a respectiva pontuação, discriminando as
OSC’s selecionadas.

•

Após a publicação do resultado final do julgamento das propostas, a comissão de
seleção convocar a OSC selecionada, na ordem de classificação e somente do
número necessário previsto no Edital de Chamamento Público, para que, no prazo
de até 5 (cinco) dias, apresente os documentos que comprovem a habilitação de
acordo com os requisitos deste Decreto em sessão pública na data e no local
designados:

2.3 – Documentos Institucionais, art. 38 do Decreto 304/16
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica – CNPJ,
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
demonstrando que a OSC existe há, no mínimo 01 (um) ano com cadastro
ativo;
b) Comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto
da parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos,
sem prejuízo de outros:
1. Instrumentos

similares

firmados

com

órgãos

e

entidades

da

Administração Pública Direta e Indireta, com empresas públicas,
privadas, outras OSC’s ou cooperações internacionais, acompanhados
de declaração de efetividade na realização das ações, indicando
quais os resultados alcançados, emitida pelo representante legal ou
estatutário, do concedente ou contratante;
2. Declarações de experiência anterior, emitidas por redes, OSC’s,
movimentos

sociais

ou

empresas

públicas

ou

privadas

que

especifiquem a efetividade das ações e indiquem os resultados
alcançados, firmadas pelo representante legal ou estatutário, do
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3. Declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal ou
estatutário, sobre a experiência prévia da OSC, acompanhada de
relatório pormenorizado das atividades por ela já desenvolvidas e
especificando sua efetividade.
c) Comprovação de capacidade técnica e operacional da OSC, para o
desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas
estabelecidas no objeto da parceria, podendo ser admitidos, sem prejuízo
de outros:
1. Estrutura física do proponente e a disponibilização de equipamentos
e materiais necessários ao cumprimento do objeto;
2. Aferição da capacidade técnica dos profissionais responsáveis pela
execução do objeto ou do quadro de pessoal do proponente que
ficará

diretamente envolvido

na

consecução

da

parceria,

com

apresentação de documentação legal para o exercício profissional e
currículo;
3. Atestados de capacidade técnica, emitida pelo representante legal ou
estatutário, do concedente o contratante;
d) Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade
com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal 13019/14 e
alterações ou , tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada
emitida por junta comercial;
e) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
f)

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB de cada um deles;

g) Cópia autenticada do RG e CPF do representante legal da OSC e do
responsável técnico pelo projeto ou atividade;
h) Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado,
podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo as referentes
à telefonia móvel;
i)

Comprovante do exercício pleno da propriedade, mediante Certidão de
Registro no Cartório de Imóveis, com matrícula atualizada, quando a
parceria, tiver por objeto execução de obras ou benfeitorias no mesmo
imóvel;

j)

Declaração assinada pelo representante estatutário da OSC, sob as penas
da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade
de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às
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k) Declaração assinada pelo representante estatutário da OSC, emitida pelos
dirigentes da OSC atestando não incorrerem nas situações de vedações,
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso VII do artigo 39 da Lei
13.019/2014 e alterações, abaixo relacionados:
1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação;
3. Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº
8.429, de 2 de Junho de 1992.
l)

Declaração assinada pelo representante estatutário da OSC, sob as penas
da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título,
pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público,
inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em
linha reta, colateral ou por afinidade;

m) Declaração assinada pelo representante estatutário da OSC, sobe as penas
da lei, de que não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a
parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de
agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal ou respectivo cônjuge ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
n) Declaração assinada pelo representante estatutário da OSC, sob as penas
da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz;
o) Comprovante

de

inscrição

nos

conselhos

municipais

das

áreas

correspondentes de atuação.

2.4 – Documentos de Regularidade Fiscal
Serão consideradas regulares, as certidões positivas com efeito de negativas
abaixo assinaladas:
a) Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa
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b) Certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço –
CRF/FGTS;
c) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;
d) Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos
em legislação específica;
e) Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui
inscrição estadual.
•

Caso se verifique a não conformidade nos documentos apresentados ou, quando
as certidões estiverem com prazo de vigência expirado, e novas certidões não
estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da
parceria.

•

Na hipótese da OSC selecionada não atender os requisitos exigidos, aquela
imediatamente mais bem classificada será convidada a aceitar a celebração da
parceria, nos termos da proposta por ela apresentada.

•

Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verificação dos
documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos.

•

O procedimento de convite da OSC mais bem classificada para celebração da
parceria, casos as anteriores não atendam aos requisitos, poderá se repetir
sucessivamente até que se conclua a seleção prevista no edital.

•

Publicação da ata de julgamento dos documentos de habilitação, no sítio oficial
da Prefeitura de Lagoa da Prata e no DOM, podendo as OSC’s, interpor recurso
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo os demais interessados intimados pelo
DOM para apresentar, caso queiram, contrarrazões em igual prazo.

•

A comissão de seleção poderá reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso,
devidamente informado à autorizada competente para decidir.

•

Após o julgamento dos recursos ou transcurso do prazo para interposição de
recurso, o órgão da Administração Pública Municipal publicará a ata contendo o
resultado definitivo do chamamento público, no sítio oficial da Prefeitura de Lagoa
da Prata e no DOM.

•

A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração
da parceria.

3 – Dispensa e Inexigibilidade do Chamamento Público
A Administração Pública poderá dispensar a realização dos chamamentos nos seguintes
caso:
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Urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de

•

relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias;
Guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça a paz

•

social;

•

Realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que
possa comprometer a sua segurança;

•

No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e
assistência social, desde que executadas por OSC’s previamente credenciadas pelo
órgão gestor da respectiva política. Dar-se-á por meio da inscrição no Conselho
Municipal de políticas públicas da áreas correspondentes de atuação, sem prejuízo
das definições e parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes.
Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de

competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma
entidade específica, especialmente quando:
I.

O objeto constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso
internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;

II.

A parceria decorrer de transferência para OSC que esteja autorizada em lei na
qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando
se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei Federal
nº 4320/64, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000.

Quanto à formalização serão necessários todos os documentos relativos à fase interna
do chamamento público, acrescidos dos seguintes documentos:
I.

A ausência de realização do Chamamento Público será embasada em parecer
técnico e detalhadamente justificada pelo Secretário Municipal e autorizada pelo
Chefe do Poder Executivo ou pela autorizada máxima da Administração Indireta,
especificando:
a) A situação que caracterize e motive a dispensa ou a inexigibilidade;
b) Razão da escola da OSC.

II.

Deverá ser comprovado o atendimento, pela OSC, dos requisitos estabelecidos no
§ 1º do art. 38 do Decreto Municipal.

III.

O extrato da justificativa deverá ser publicado no sítio oficial da Administração
Pública Municipal e no DOM, a fim de garantir ampla e efetiva transparência.
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É admitido a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a
contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público
responsável em até 05 (cinco) dias da data do respectivo protocolo.
Ocorrendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa
ou considerou inexigível o Chamamento Público, e será imediatamente iniciado o
procedimento para a realização do Chamamento Público.

4 – Formalização do termo de colaboração, do termo de fomento
ou do acordo de Cooperação

A Secretaria Municipal responsável pelo chamamento público deverá providenciar a
abertura de processos administrativos, sendo um processo para cada OSC selecionada e
serão instruídos e autuados no mínimo os seguintes documentos:
I.

Plano de Trabalho;

II.

Termo de Referência:

III.

Ato de autorização do chamamento público ou da dispensa ou da inexigibilidade;

IV.

Ato de designação da comissão julgadora da seleção;

V.

Edital do chamamento público ou a justificativa da dispensa ou da inexigibilidade;

VI.

Comprovante da divulgação do edital do chamamento público em sítio oficial;

VII.

Eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital de chamamento
público, acompanhados das respostas aos requerentes;

VIII.
IX.

Publicação do resultado preliminar da seleção;
Recursos eventualmente apresentados pelas OSC’s e respectivas manifestações e
decisões;

X.

Ata de julgamento do chamamento público;

XI.

Ato de homologação do chamamento público;

XII.

Publicação do resultado final da seleção;

XIII.

Documentos institucionais de regularidade fiscal:
1. Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da
união;
2. Certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço –
CRF/FGTS;
3. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;
4. Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em
legislação específica;
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5. Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição
estadual.
Os documentos a que se referem os incisos IV a XII não se aplicam às situações
de inexigibilidade e dispensa. Os demais documentos deverão ser colocados no processo
de dispensa ou inexigibilidade.
A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público e as emendas parlamentares,
não afastam a aplicação dos demais requisitos.
A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento
dependerão da adoção das seguintes providências pela Administração Pública Municipal:
Emissão de parecer de órgão técnico da Secretaria Municipal ou do ente da
Administração Pública Indireta responsável pela política pública, objeto da parceria, nos
termos do inciso V do art. 35 da Lei Federal 13019/14, ou seja, é permitida a atuação
em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral
responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração,
desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de
colaboração possua:
I.
II.

Mais de cinco anos de inscrição no CNPJ;
Capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a
atuação da organização que com ela estiver atuando em rede.

A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento
deverá celebrar o termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes,
ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização:
I.

II.

Verificar, nos termos do regulamento a regularidade jurídica e fiscal da organização
executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento,
devendo comprovar tal verificação na prestação de contas;
Comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo
de atuação em rede.

O parecer deverá pronunciar-se a respeito:
a) Do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
b) Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria neste Decreto;
c) Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade
técnica e operacional da OSC foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
d) Da viabilidade de sua execução;
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Descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização
da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados
para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e
objetivos;

g) Da designação do gestor da parceria e de seu suplente, que deverão ter
conhecimento técnico adequado do objeto da parceria;
h) Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria.

5 – Instrumento Jurídico da parceria
As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de
termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como
cláusulas essenciais:
I.

A descrição do objeto pactuado;

II.

As obrigações das partes;

III.

O valor total do repasse e cronograma de desembolso, excetuando os acordos de
cooperação;

IV.

A dotação orçamentária da despesa, mencionando-se o número e a data da nota
de empenho e a declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos
para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro,
quando se tratar de termos de colaboração e fomento;

V.

A contrapartida, quando for o caso, e a forma de sua aferição em bens e/ou
serviços necessários à consecução do objeto;

VI.

O período de vigência e as hipóteses de prorrogação;

VII.

A obrigação da Administração Pública Municipal e da OSC, atender ao disposto no
Capítulo II do Decreto 304/16 – Transparência e Controle;

VIII.
IX.

A obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;
A forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e
tecnológicos que serão empregados na atividade;

X.

A obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos no Decreto
304/16;

XI.

A definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na
data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão dessa, houverem sido
adquiridos,

produzidos

ou

transformados

com

recursos

repassados

pela

Administração Pública Municipal;

36

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA – MG
XII.

CONTROLE INTERNO

A obrigação de a OSC efetuar o seu registro contábil e patrimonial em
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive, na hipótese
de aquisição de bens com os recursos da parceria;

XIII.

A obrigação de a OSC manter os recursos aplicados no mercado financeiro,
enquanto não utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 56 do Decreto
304/2016;

XIV.

A prerrogativa atribuída à Administração Pública Municipal para assumir ou transferir
a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a
evitar sua descontinuidade;

XV.

A obrigação de a OSC manter e movimentar os recursos em conta bancária
específica da parceria em instituição financeira pública, executando os acordos de
cooperação;

XVI.

A obrigação da OSC executar a parceria com estrita observância das cláusulas
pactuadas e do plano de trabalho, sendo vedada a utilização dos recursos para
pagamento de despesas previstas no art. 56 do decreto 304/16;

XVII.

A responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;

XVIII.

A responsabilidade exclusiva da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto
no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da Administração Pública Municipal a inadimplência da
OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da
parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

XIX.

As condições para liberação das parcelas previstas no cronograma de desembolso,
nos termos do inciso I do art. 54 do Decreto 304/2016;

XX.

O livre acesso dos agentes da Administração Pública Municipal, do Controle
Interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos
e às informações referentes aso instrumentos de transferências regulamentados
por este Decreto, bem como os locais de execução do objeto;

XXI.

A faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as
respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além
da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa
intenção, que não poderá ser inferior a sessenta dias;

XXII.

A indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria,
estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa,
com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante
da estrutura da Administração Pública Municipal.
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Constará como anexo do instrumento de parceria, o plano de trabalho, que é dele
parte integrante e indissociável.
A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração Pública
Municipal após o fim da parceria, prevista no inciso XI, supracitado, poderá determinar
a titularidade dos bens remanescentes:
I.

Para a Administração Pública Municipal, quando necessários apara assegurar a
continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração e nova parceria,
seja pela execução direto do objeto, ou

II.

Para a OSC, a critério do administrador público, quando os bens forem úteis à
continuidade da execução de ações de interesse público e social pela OSC.
Na hipótese do inciso I acima relacionado, a OSC deverá, a partir da data da

apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a Administração
Pública Municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual
a OSC não mais será responsável pelos bens.
A

cláusula

de

determinação

da

titularidade

dos

bens

remanescentes

para

Administração Pública Municipal formaliza a promessa de transferência da propriedade de
que trata o art. 35, § 5º, da Lei Federal nº13019/14 e suas alterações.
Na hipótese do inciso II do parágrafo supracitado, caso a prestação de contas final
seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a OSC, observados
os seguintes procedimentos:
I.

Não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a
motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou

II.

O valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no
cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver
relacionada ao seu uso ou aquisição.
Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria:

I.

Os bens remanescentes deverão ser retirados pela Administração Pública Municipal,
no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução;
ou

II.

O valor pelo qual os bens remanescentes foi adquirido, deverá ser computado no
cálculo do valor a ser ressarcido.
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O termo de colaboração ou termo de fomento disporá sobre a sua vigência, que
deverá corresponder ao tempo necessário para a execução integral do seu objeto, limitada
ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, incluídas eventuais prorrogações.
Para a prorrogação do prazo de vigência das parcerias celebradas de acordo com as
normas, é necessário parecer do gestor atestando que a parceria foi executada a contento
ou em caso contrário justificar o atraso da execução das metas.
Serão anexadas ao processo que originou o chamamento público, cópia dos termos
de fomento, dos termos de colaboração e dos acordos de cooperação e suas alterações.
O processo administrativo que originou o chamamento público, a dispensa ou a
inexigibilidade, deverá ser custodiado pelo órgão ou Secretaria responsável pelo objeto
da parceria pactuada, até o término de sua vigência, bem como da juntada de cópia dos
respectivos pareceres técnicos conclusivos da prestação de contas final, emitidos pelo
gestor da parceria, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação.
Os extratos dos termos de fomento, termos de colaboração e dos acordo de
cooperação deverão ser publicados no DOM, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar
de sua assinatura.
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(MODELO)
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente
e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº ........../20......
e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade
e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

ocal-UF, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº
13.019, de 2014, c/c o art. 32, II, d, do Decreto nº 304/2016, que a [identificação da

organização da sociedade civil – OSC]:
➢ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

OU
➢ pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas.

OU
➢ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas,
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens
para tanto.

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme
a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DO ART. 38, §1º, inciso I, alíneas “l”, “m” e “n” do
DECRETO MUNICIPAL N. 304/2016 E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA
ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da

sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 38, §1º, inciso I, alíneas “l”, “m” e “n”, do
Decreto nº 304/2016, que:
 que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com
os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da
Administração

Pública

Municipal,

bem

como

seus

respectivos

cônjuges,

companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por
afinidade;
 que não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau,
inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder
ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha
reta, colateral ou por afinidade;
 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz.
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RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e

Carteira de identidade,

Endereço residencial,

cargo que ocupa na OSC

órgão expedidor e CPF

telefone e e-mail

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 38, §1º, I, alíneas “j” e “k”, do
Decreto nº 304/2016, e nos termos do art. 39 da Lei 13.019/2014, que a [identificação
da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer
das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada
entidade:
➢ Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
➢ Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº
13.019, de 2014;
➢ Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão
temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo;
➢ Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos; e
➢ Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável
por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro, em conformidade com o Edital nº .........../20......., que a [identificação da
organização da sociedade civil – OSC] dispõe de contrapartida, na forma de [bens e/ou serviços]
economicamente

mensuráveis,

no

valor

total

de

R$

......................

(.................................................), conforme identificados abaixo:

Identificação
do bem ou serviço

Valor
econômico

Outras informações
relevantes

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Processo: ___________________________________________________________________

Objeto:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Há saldo orçamentário?

( ) SIM

( ) NÃO

(

) EM PARTE

Há disponibilidade financeira?

( ) SIM

( ) NÃO

(

) EM PARTE

Local e data

______________________________________________
Secretário Municipal
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MANUAL 03
EXECUÇÃO

Execução do Termo de Colaboração, do Termo de Fomento e do Acordo de
Colaboração.
O Processo Administrativo deverá ser composto por no mínimo, das cópias dos
documentos necessários a elaboração da parceria e será elaborado pela Secretaria responsável
pela política pública. Será objeto para o acompanhamento da execução do instrumento de
parceria.
FASE: EXECUÇÃO

1 – Liberação dos Recursos

➢ A liberação das parcelas dos recursos será efetivada em estrita conformidade com
o cronograma de desembolso aprovado, após o ateste do gestor da parceria.
➢ Caso o cronograma de desembolso prever mais de uma parcela de repasse de
recursos, para recebimento de cada parcela:
a) O órgão municipal responsável pela parceria deverá verificar a regularidade
fiscal da OSC;
b) A OSC deverá apresentar a prestação de contas das parcelas anteriores.
➢ Quando as certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será
notificada para regularizar a situação e apresentar a respectiva certidão para a
liberação da parcela prevista no cronograma de desembolso.
➢ A análise das prestações de contas não compromete a liberação das parcelas de
recursos subsequentes.
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➢ O gestor da parceria poderá autorizar, mediante justificativa fundamentada, a
liberação de parcela de repasse sem a apresentação da prestação de contas da
parcela anterior, em casos que não envolverem problemas de execução, e sim
problemas de ordem técnica, conhecidos e sanáveis.
➢ A Administração Pública Municipal deverá viabilizar o acompanhamento pela internet
dos processos de liberação de recursos referentes às parcerias celebradas.
➢ As parcelas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades, quando:
I.

Houver evidências de irregularidade na aplicação da parcela anteriormente
recebida;

II.

Constatado

desvio

de

finalidade

na

aplicação

dos

recursos

ou

o

inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no termo
de colaboração ou de fomento;
III.

A OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública o pelos órgãos de controle interno
ou externo.

2 – Compras e contratações realizadas pela OSC

➢ As compras e contratações pelas OSC’s, feitas com recursos das parcerias

M
A
N
U
A
L

considerarão as práticas de mercado e observarão os princípios da impessoalidade,
moralidade e economicidade.

➢ A OSC deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da
despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou
contratação.

➢ Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de
trabalho, a OSC deverá demonstrar a compatibilidade do valor efetivo com os
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novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de atendimento ao
disposto no inciso IV do art. 77 deste Decreto, quando for o caso.
➢ Para a contratação da equipe dimensionada no plano de trabalho, a OSC poderá
adotar procedimento de seleção com métodos usualmente utilizados pelo setor
privado.
➢ As despesas serão executadas em estrita observância ao plano de trabalho
aprovado sendo vedado:
I.

Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II.

Pagar a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias;

III.

Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido antes da vigência do
instrumento da parceria;

IV.

Pagar despesas a título de taxa de administração;

V.

Pagar

multas,

juros

ou

correção

monetária,

inclusive

referentes

a

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.
➢ Poderão ser pagos, entre outras despesas necessárias, com recursos vinculados
à parceria:
I.

Remuneração da equipe de trabalho do objeto da parceria, podendo
contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais,

Fundo

de

Garantia

do

Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários
proporcionais, verbas rescisórias (proporcional ao período de atuação
durante a vigência do plano de trabalho) e demais encargos sociais e
trabalhistas, relativas ao período de vigência da parceria. Estas despesas
deverão corresponder às atividades previstas no plano de trabalho, bem
como a qualificação técnica adequada à execução da função a ser
desempenhada. O pagamento da despesa deverá ser proporcional ao
tempo efetivamente dedicado à parceria e ser compatível com o valor de
mercado observando os acordos de convenções coletivas de trabalho;
II.

Custos indiretos, tais como, despesas com internet, aluguel, telefone,
consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis.
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➢ Os valores referentes a verbas rescisórias serão provisionados em escrituração
contábil específica.

3 – Movimentação e Aplicação financeira dos recursos

➢ Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta
corrente específica em instituição pública.
➢ A conta corrente deverá ser isenta de tarifa bancária conforme determinação do
artigo 51, que reza que os recursos recebidos em decorrência da parceria serão
depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição
financeira pública determinada pela administração pública. (Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015),
➢ Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
➢ Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados
em cadernetas de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo.
➢ Os rendimentos da aplicação financeira poderão ser utilizados no objeto da
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação e contas exigidas
para os recursos transferidos.
➢ Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica com a identificação do beneficiário final.
➢ Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade

dos

fornecedores

e

prestadores

de

serviços,

por

meio

de

transferências eletrônicas, débitos automáticos, boletos bancários, cheque nominal
com consolidação bancária ou outras formas regulamentadas pelo Sistema
Financeiro Nacional.
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➢ O termo de fomento ou de colaboração poderá admitir, em caráter excepcional,
a realização e pagamentos em espécie, na hipótese de impossibilidade de
pagamento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela OSC
no plano de trabalho.
➢ Iniciada a vigência da parceria, na hipótese de ocorrer o atraso na liberação dos
recursos,

fica

autorizado

o

ressarcimento

das

despesas

despendidas

e

devidamente comprovadas pela OSC, no cumprimento das ações pactuadas no
plano de trabalho.
➢ O ressarcimento à OSC por pagamentos realizados às próprias custas, será
realizado por meio de transferência eletrônica da conta específica da parceria
para outra conta da titularidade da OSC.
➢ A OSC somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução
do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver
ocorrido durante sua vigência.

4 – Alterações do instrumento de parceria

➢ A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação a organização
da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à
administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente
previsto:
•

Termo aditivo à parceria para ampliação ou redução do valor global,
prorrogação

da

vigência

ou

alteração

das

destinação

dos

bens

remanescentes;
•

Certidão de Apostilamento, tais como a utilização de rendimentos de
aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término
da execução da parceria, ajustes da execução do objeto no plano de
trabalho ou remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

➢ A parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente
de anuência da OSC, para:
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Prorrogação de vigência de oficio, antes de seu término, quando a
Administração Pública municipal tiver dado causa ao atraso na liberação
de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período
do atraso verificado;

•

Indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros; ou

•

Por interesse público devidamente justificado.

➢ A prorrogação de vigência de oficio, tem por objetivo, o ajuste do prazo de
execução das ações, a fim de não causar prejuízo na conclusão do objeto, não
resultando, neste caso, novo aporte de recursos financeiros.
➢ Os remanejamentos deverão sempre ocorrer dentro de cada categoria econômica
da despesa corrente ou de capital.
➢ O gestor da parceria terá o prazo de até 10 (dez) dias, contado a partir do
recebimento da solicitação da OSC, para se manifestar formalmente, não
autorizando ou autorizando total ou parcialmente a alteração dos instrumentos
jurídicos ou do plano de trabalho da parceria.
➢ Quando a alteração for proposta pelo gestor da parceria, a OSC terá o prazo de
até 10 (dez) dias, contado a partir do recebimento da solicitação, para se
manifestar sobre a sua anuência.
➢ No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a
solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custodia dos
bens permanecerá sobe a responsabilidade da OSC até a decisão do pedido.
➢ Os pedidos de alteração de vigência deverão ser apresentados com no mínimo de
30 (trinta) dias antes do seu término.
➢ A prorrogação de oficio da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve
ser feita pela administração pública quando ela der causa e atraso na liberação
de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
➢ As alterações da parceria, deverão ser precedidas de justificativa da OSC,
manifestação do gestor e aprovação do Secretário Municipal responsável pela
política pública, objeto da parceria.
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➢ Os termos aditivos serão precedidos de parecer da Procuradoria Municipal e
autorização

do

Chefe

do

Poder

Executivo

ou

da

Autoridade

Máxima

da

Administração direta.
➢ Quando as alterações implicarem em ampliação ou redução do valor global da
parceria, o parecer jurídico deverá ser precedido de análise e manifestação do
órgão de Controle Interno.
➢ Os extratos dos termos aditivos deverão ser publicados no DOM.
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MANUAL 04
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1 – Monitoramento e Avaliação
A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada de
apoio e acompanhamento da execução das parcerias, cujas atribuições serão voltadas
para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de
controvérsias, padronização dos objetos, custos e indicadores, fomento do controle de
resultados e avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação.
Esta comissão será composta por 03 (três) agentes públicos, sendo pelo menos 01(um)
membro vinculado à área técnica do objeto e um (um) da área administrativa.
Um dos membros será servidor efetivo ou ocupante de emprego permanente do quadro
de pessoal da Administração Pública Municipal.
Ao gestor da parceria, é vedada a participação.
No caso de parcerias executadas com recursos de fundos específicos, esta comissão
poderá ser constituída pelo respectivo conselho gestor.

1.1 – Visitas in loco

Compete ao gestor da parceria, realizar procedimentos de monitoramentos e avaliação,
inclusive através de visitas in loco.
A periodicidade e demais procedimento referentes às visitas serão estabelecidas pelo
órgão da administração pública municipal e os resultados desta visita será enviado à
OSC para conhecimento, esclarecimento e providências.
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1.2 – Pesquisa de Satisfação

O órgão da Administração Pública deverá realizar pesquisa de satisfação, visando a
possibilidade de melhorias, a contribuição com o cumprimento dos objetivos pactuados
bem como a eventual necessidade de reorientação e ajuste das metas e ações definidas.
Os instrumentos a serem utilizados na pesquisa levarão em conta o público alvo,
beneficiários diretos ou indiretos podendo ser utilizados questionários físicos ou
eletrônicos, entrevistas, rodas de conversas, etc.
A OSC parceira participará na elaboração ou opinará sobre o conteúdo.
Os resultados da pesquisa serão enviados à OSC para conhecimento, esclarecimentos
e providências.

1.3 – Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

O Gestor da Parceria emitirá, no prazo de até 30 (dias) do encerramento do
quadrimestre, o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria que será
submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação que o homologará.
Este relatório deverá conter:
I.

Descrição sumárias das atividades, metas e indicadores estabelecidos;

II.

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social;

III.

Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e
data de retorno para verificação do pleno atendimento;

IV.

Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal;

V.

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC
na prestação de contas quando não for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no Termo de Colaboração ou Fomento;

Na

hipótese

de

o Relatório

Técnico

de Monitoramento e Avaliação

evidenciar

irregularidades como desvio da finalidade na aplicação dos recursos da parceria, atrasos
na execução das metas, descumprimento ou inadimplência da OSC em relação a
obrigações pactuadas, o gestor da parceria notificará a OSC para no prazo de 15(quinze)
dias:
Sanar a irregularidade
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II.

Cumprir a obrigação ou;

III.

Apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade
ou cumprimento da obrigação
O Relatório Técnico de Monitoramento será homologado pela Comissão de

Monitoramento e Avaliação no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento.
Após homologado, este deverá ser encaminhado ao Controle Interno em até 03 (três)
dias para fins de fiscalização e controle.
A Secretaria Municipal de Fazenda ou setor competente realizará a análise dos
documentos comprobatórios das despesas quando das hipóteses de irregularidades
acima mencionadas ou seja, quando não for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no Termo de Colaboração ou Fomento; e ainda, se forem
evidenciados desvio da finalidade na aplicação dos recursos da parceria, atrasos na
execução das metas, descumprimento ou inadimplência da OSC em relação a obrigações
pactuadas.
Após análise, será elaborado relatório que será encaminhado ao gestor da
parceria para ciência e tomada de providências.

O GESTOR DA PARCERIA

O

Gestor

da

Parceria

representará

a

Secretaria

Municipal

ou

ente

da

Administração Indireta, responsável pelo objeto, na interlocução com a OSC parceira.
Atribuições do gestor:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria
II. Formalizar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam
ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou
que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
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Na hipótese de inexecução da parceria por culpa exclusiva da OSC, a
Administração Pública poderá, exclusivamente, para assegurar o atendimento de
serviços essenciais à população:
I.

Retomar os bens públicos em poder da OSC,

II.

Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no
plano de trabalho, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante.
Neste caso, deverá ser considerado na Prestação de Contas o que foi
executado pela OSC até o momento em que foi assumida pela Administração.
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MANUAL 05
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas é um procedimento pelo qual se avalia a execução da
parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o
alcance das metas e dos resultados previstos.
Divide-se em duas fases:
- Apresentação das contas, de responsabilidade da sociedade da organização da
sociedade de direito civil.
- Análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração
pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.
A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria:
➢ Avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado.
➢ Comprovar o alcance das metas e dos resultados esperados.
A análise da prestação de contas final fornecerá elementos para a emissão do
parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de
contas final, que deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e
o alcance dos resultados previstos no Plano de Trabalho.
A OSC deverá apresentar a prestação de contas final, após o término da vigência
da parceria, por meio de Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de
Execução Financeira.
A Prestação de Contas deverá conter os seguintes elementos:
▪

Análise Financeira:
Os dados financeiros serão analisados com intuito de:
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- a sua conformidade,
- o cumprimento das normas pertinentes.
▪

Verificação Física:
A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados
alcançados.

▪

Regras específicas:
De acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das
disposições e procedimentos estabelecidos conforme previstos no Plano de
Trabalho e no Termo de Colaboração ou de Fomento.

2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

A OSC deverá apresentar a prestação de contas final, após o término da vigência
da parceria, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de
Execução Financeira.
A análise da prestação de contas final fornecerá elementos para a emissão do
parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de
contas final, que deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e
o alcance dos resultados previstos no Plano de Trabalho e considerará:

I-

O

Relatório

Final

de

Execução

do

Objeto,

elaborado

pela

OSC,

pela

OSC,

consolidando as informações de todo período da parceria;
II-

O

Relatório

Final

de

Execução

Financeira,

elaborado

consolidando as informações de todo período da parceria;
III-

Os relatórios de visita in loco;

IV-

Os resultados das pesquisas de satisfação;

V-

Os resultados técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela
comissão de monitoramento e avaliação.
Observação: A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de
eventual saldo remanescente da parceria.

Na hipótese da análise em que trata o art. 76 do decreto municipal, concluir que
houve descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho ou
se houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceira, antes da
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emissão do parecer técnico ou conclusivo, notificará OSC para que apresente os
seguintes documentos:
1) Cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal, faturas,
recibos, holerites, guias de recolhimentos dos encargos trabalhistas, impostos retidos
na fonte de prestadores de serviços, acompanhados dos respectivos comprovantes
de pagamentos e das Guias do Recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações
à Previdência Social-GFIP;
2) Cópias dos comprovantes de pagamento de férias concedidas e do 13º salário,
previstos no Plano de Trabalho;
3) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondentes
termos de quitação das verbas rescisórias e do recolhimento do fundo de garantia
por tempo de serviço-FGTS, acompanhado do relatório GRRF ou outro que venha a
substituí-lo;
4) Cópias das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e
contratações;
5) Extrato bancário da conta corrente específica vinculada à execução da parceria, bem
como, extrato de aplicação financeira;
6) Demonstrativo mensal dos rendimentos da aplicação financeira;

7) Conciliação bancária da conta específica da parceria;
8) Relação dos bens adquiridos, quando houver;
9) Memória de cálculo do rateio das despesas, quando houver.

Todos estes documentos deverão ser apensados em processo administrativo distinto,
a ser autuado pelo órgão responsável pelo objeto da parceria, acompanhados dos
relatórios de execução do objeto e de execução financeira.
Os documentos relacionados de 1 a 3 deverão estar em nome da OSC e identificados
com o número do Termo de Colaboração ou Fomento e com o órgão da Administração
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Os originais dos documentos deverão ser apresentados no órgão responsável pela
gestão da parceria, para que este ateste a conferência das cópias, não sendo aceitos,
documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de validade vencido.
A análise do relatório de execução financeira comtemplará:
- o exame da conformidade das despesas, analisando ao compatibilidade das despesas
previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou por agrupamento de itens,
conforme aprovado no Plano de Trabalho;
- a verificação da conciliação bancária;
- a verificação do cumprimento das normas pertinentes;
Esta análise é de competência da Contadoria Municipal.

3 - Prazos:

-Para a OSC:
•

Até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência da parceria, prorrogável por
até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC para
apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto;

•

Até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência da parceria, prorrogável por
até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC para
apresentar o Relatório Final de Execução Financeira;

•

Até 20 (vinte) dias, contado da notificação, prorrogável por até 15 (quinze) dias,
mediante justificativa e solicitação prévia da OSC para apresentar os documentos
de que tratam os incisos I a IX do artigo 77 do Decreto 304/2016 nas hipóteses
previstas nestes artigo.

•

10 anos contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de
contas final, para manter arquivados pela OSC, os documentos originais relativos
à execução da parceira.

- Para a Administração Pública Municipal:
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Até 60 (sessenta) dias contado da data do recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada para analisar a Prestação de Contas Final, podendo
ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

O transcurso do prazo relativo á Administração Pública e de sua eventual prorrogação
sem que as contas tenham sido apreciadas não impede que a OSC participe de outros
chamamentos públicos e celebre novas parcerias e não significa impossibilidade de
apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres
públicos.
Se o transcurso deste prazo se der por culpa exclusiva da Administração Pública
Municipal sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros
de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo e a
data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública Municipal,
sem prejuízo da atualização monetária pela UFMLP-Unidade Fiscal do Município de Lagoa
da Prata.

4 - Parecer Técnico Conclusivo e Manifestação Conclusiva da Prestação de Contas

O gestor da parceria emitirá parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, que subsidiará a manifestação conclusiva da autoridade competente sobre
a aprovação ou não das contas.
A prestação de contas final será avaliada pelo gestor da parceria como:
I.

Regular, quando expressar de forma clara e objetiva, o cumprimento do objeto,
o atingimento das metas e o alcance dos resultados da parceria;

II.

Regular com ressalva, quando evidenciar impropriedades ou qualquer outra falta
de natureza formal que não resulte em dano ao erário.

III.

Irregular, quando comprovada qualquer as seguintes circunstâncias:
a. Omissão no dever de prestar contas;
b. Descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas no Plano
de Trabalho;
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d. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

O Administrador Público responde pela decisão sobre:
o

A aprovação da prestação de contas levando em consideração os pareceres
técnico, financeiro e jurídico;

o

A omissão em relação à análise de seu conteúdo.

É permitida da delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a
subdelegação.
A manifestação conclusiva da prestação de contas final será de responsabilidade da
Autoridade Competente, levando em consideração os pareceres técnico, financeiro e
jurídico e o parecer conclusivo elaborado nos termos das instruções do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais e, deverá concluir, alternativamente, pela:
I.

Aprovação da prestação de contas

II.

Aprovação da prestação de contas com ressalvas ou

III.

Rejeição da prestação de contas com imediata determinação das providências
administrativas e judiciais cabíveis para devolução dos valores aos cofres públicos.
O caso II ocorrerá quando, apesar de cumpridos os objetivos e metas, forem

constatadas impropriedades ou falta de natureza formal que resulte não resulte em
dano ao erário, sendo notificada a OSC para a adoção de medidas necessárias a
prevenir a reincidência.
O caso III ocorrerá quando comprovado dano ao erário. Neste caso a autoridade
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar as providências
necessárias para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do
dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
A manifestação conclusiva e a decisão sobre a prestação de contas final será
encaminhada para ciência da OSC. A OSC notificada poderá:
•

Apresentar recurso, o prazo de até 30 dias à autoridade que proferiu a decisão,
a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de até 30(trinta) dias, encaminhará
recurso ao Chefe do Poder Executivo ou à autoridade máxima da Administração
Indireta, para decisão final no prazo de 30(trinta) dias;

•

Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45(quarenta e cinco)
dias, prorrogável, no máximo por igual período.
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Após esgotada a fase recursal, a Administração pública deverá:
I.

Registrar em plataforma eletrônica as impropriedades que deram causa à rejeição;
e

II.

No caso de rejeição da prestação de contas final, notificar a OSC para que, no
prazo de até 30(trinta) dias:
a) Devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou
inexecução do objeto a que deu causa com relação à omissão na
apresentação da prestação de contas;
b) Solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de
interesse público mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, nos termos
do § 2º do art.72 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
É competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo ou autoridade máxima
autorizar o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de
interesse público. Estes devem se pronunciar sobre a solicitação do ressarcimento,
no prazo de até 30(trinta) dias.
Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento serão definidos
observando-se os objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em
que a parceria esteja inserida.
No caso de rejeição da prestação de contas final, o não ressarcimento ao erário
ensejará a inscrição do débito na dívida ativa do município de Lagoa da Prata,
por meio de despacho da autoridade competente.
Sanções Administrativas à Entidade:

A Administração Pública poderá aplicar sanções à OSC, garantida a prévia defesa,
quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho, com
as normas do Decreto Municipal 304/2016 ou com as normas da Lei Federal
13.019/2014 e alterações, sendo estas:
I.

Advertência. Esta sanção tem caráter educativo e preventivo e será aplicada
quando verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade
mais severa.
É de competência do gestor da parceria.
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Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal por prazo não superior a dois anos. A Suspensão temporária
deverá ser aplicada nos casos em que for verificada fraude na celebração, na
execução ou na prestação de contas da parceria, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da
infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os danos. É de competência do secretário municipal da área
finalística ou ao seu equivalente da Administração Indireta.

III.

Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas do governo.
Também é de competência do secretário municipal da área finalística ou ao seu
equivalente da Administração Indireta.
A Aplicação das penalidades previstas neste artigo poderá ser cumulativa a outras
medidas civis, penais e administrativas cabíveis.
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