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DECRETO Nº 16.746, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

Novo Decreto nº.
16.746 de 10 de
outubro de 2017

CAPÍTULO I –
DISPOSIÇÕES GERAIS
Aprimoramento das definições de Termo de
Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de
Cooperação;

Instituição de regras mínimas sobre Acordo de
Cooperação;

Termo de fomento
I – termo de fomento, quando o objetivo for
incentivar prioritariamente projetos desenvolvidos
ou criados por OSCs, cujo plano de trabalho seja
de concepção dessas organizações

 Instrumento para incentivar e reconhecer ações de interesse público
desenvolvidas e propostas pelas organizações da sociedade civil.
 Serve para embasar os projetos das organizações que têm começo, meio e fim.
 Visa promover projetos de interesse recíproco entre a Administração Pública e
as organizações da sociedade civil.
 Envolve a transferência de recursos financeiros.

Termo de Colaboração
II – termo de colaboração, quando o objetivo for
executar
prioritariamente
atividades
parametrizadas pela administração pública
municipal, cujo plano de trabalho seja de
concepção da administração pública municipal
 Instrumento para incentivar e reconhecer ações de interesse público
desenvolvidas e propostas pela Administração Pública.
 Serve para embasar as atividades de natureza continuada que são ofertadas na
ponta pelas organizações da sociedade civil.
 Visa promover projetos de interesse recíproco entre a Administração Pública e
as organizações da sociedade civil.
 Envolve a transferência de recursos financeiros.

Acordo de Cooperação
III – acordo de cooperação, quando o objetivo for
executar projetos ou atividades sem transferência
direta de recursos financeiros públicos, ainda que
preveja compartilhamento de recurso patrimonial,
cujo plano de trabalho seja de concepção das
OSCs ou da administração pública municipal.
 Instrumento para incentivar e reconhecer ações de interesse público
desenvolvidas e propostas tanto pela Administração Pública, quanto pelas
organizações da sociedade civil.
 Não envolve a transferência de recursos financeiros públicos, ainda que
preveja compartilhamento de recurso patrimonial, cujo plano de trabalho seja
de concepção das OSCs ou da Administração Pública municipal.
 Em regra, não exige a realização de chamamento público. Somente haverá
chamamento público quando a parceira envolver comodato, doação de bens
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial.

Regras para celebração de Acordo de Cooperação
Foi incluída a expressão de que essas parcerias não
envolvem a transferência de recursos financeiros
públicos, mas podem contemplar arranjo institucional
com recursos privados dispendidos pela organização ou
por empresa privada, por exemplo.
compartilhamento
patrimonial

Se houver, será
OBRIGATÓRIO
chamamento público

Quando não há, a Administração pública poderá:
I – afastar a realização de chamamento público e afastar as
cláusulas essenciais do artigo 42 da Lei nº 13.019/2014.
II – dispensar o procedimento de prestação de contas.

CAPÍTULO II – DA
GOVERNANÇA E DA
TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES
Gerência de Apoio às Parcerias
Conselho de Fomento e Colaboração
Acesso ao Procedimento de Manifestação de
Interesse Social
Portal das Parcerias e Plataforma Eletrônica
SUCC
MAPA das Organizações da Sociedade Civil.

Papel articulador da Procuradoria-Geral
do Município - PGM
Art. 4º – A Procuradoria-Geral do Município –
PGM –, por meio da Gerência de Apoio às
Parcerias, é a unidade responsável por
coordenar e dar efetividade à implementação
da Lei Federal nº 13.019, de 2014, no Município
de Belo Horizonte e orientar os órgãos e
entidades da administração pública municipal
quanto à materialização e viabilização jurídica
das parcerias com as OSCs.

Conselho de Fomento e
Colaboração - CONFOCO
Previsão no artigo 15 da Lei nº 13.019/2014.
Trata-se de um dos primeiros CONFOCOs criados desde
a entrada da lei em vigor e, no caso de Belo Horizonte,
do primeiro CONFOCO efetivamente criado por uma
Capital.
Posição vanguardista e inovadora da Prefeitura de Belo
Horizonte na implementação do MROSC.
Suas competências dialogam com as do NAP de maneira
complementar, consolidando uma boa Política de
Fomento e Colaboração e possibilitando o diálogo com
as demais áreas setoriais de governo e a sociedade civil.

Procedimento de Manifestação
de Interesse Social
Instrumento por meio do qual as OSCs, movimentos
sociais e cidadãos podem apresentar propostas ao
poder público para que este avalie a possibilidade de
realização de um chamamento público objetivando a
celebração de parceria.
Mecanismo que permite a participação de qualquer
pessoa ou grupo na indicação de projetos ou atividades
que possam gerar uma parceria.
O CONFOCO é responsável pelo processamento do
PMIS.

Portal das Parcerias
Portal único com todos os chamamentos públicos
da cidade, além de da justificativas para dispensa,
inexigibilidade e eventuais emendas parlamentares.

https://portaldaspa
rcerias.pbh.gov.br/

Plataforma Eletrônica
A Prefeitura de Belo Horizonte possui uma
plataforma eletrônica única para processar as
parcerias e um portal na internet único para
divulgar as informações sobre essas parcerias –
Sistema Único de Contratos e Convênios - SUCC
Exigência da Lei nº 13.019/2014.
Instrumento essencial para dar cumprimento à
transparência necessária para as parcerias.
Auxilia na desburocratização dos procedimentos.

MAPA das Organizações da
Sociedade Civil – IPEA
Plataforma georreferenciada que apresenta dados
relativos às organizações da sociedade civil (OSC) no
Brasil, a partir de bases de dados do Governo Federal.
Objetiva o fortalecimento das relações de parceria e a
geração de mais conhecimentos sobre o universo das
OSCs no Brasil.
Confere transparência às parcerias.
Segundo os dados registrados no Mapa atualmente, há
5.185 organizações da sociedade civil na área
metropolitana de Belo Horizonte:
http://mapaosc.ipea.gov.br/

CAPÍTULO III – DO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Previsões mínimas no edital e diálogo na construção
Atuação em rede no edital ou por proposta da OSC

Exigência de contrapartida
Comissão de Seleção e Processo de Seleção
Diferença entre proposta e plano de trabalho

Atuação em rede:
O MROSC permitiu a atuação em rede, por duas ou
mais organizações da sociedade civil, desde que
mantida a integral responsabilidade da organização
celebrante do termo de fomento ou de colaboração.
Possibilita a realização de parcerias mais abrangentes
em determinadas áreas ou territórios.
Garante maior articulação, de modo que a
Administração pode optar por incentivar e não criar
obstáculos à apresentação de propostas nesta
modalidade.
Decreto permite a atuação em rede com previsão no
edital ou por iniciativa da organização da sociedade
civil no momento de apresentação da sua proposta.

Exigência de contrapartida:
A Lei 13.019/2014 vedou a exigência de
contrapartida financeira, mas facultou a exigência
justificada de contrapartida em bens e serviços e o
Decreto assim também dispõe;
O Decreto 16.746/2017 dispõe que não será
exigida a contrapartida de qualquer forma quando
o valor global da parceria for igual ou inferior a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Prazos
Publicação do edital de chamamento público com
no mínimo 30 dias de antecedência, em página do
sítio oficial da Administração Pública na Internet;
10 dias úteis para que as OSCs apresentem
impugnação ao Edital.
Mínimo de 3 dias úteis para entrega das propostas.

Relatórios de Atividades
Mapa pode apoiar o cumprimento de requisitos para celebração:
“Art. 27 – Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada,
no prazo de que trata o caput do art. 26, deverá comprovar o
cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do art. 2º, nos incisos I a V
do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei Federal nº 13.019,
de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de
que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da
apresentação dos seguintes documentos:
(...)
V – comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da
parceria ou de objeto de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem
prejuízo de outros:
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

Relatório de Atividade no Mapa
das OSCs

Proposta x Plano de Trabalho:
Nível de detalhamento exigido na seleção quanto
aos elementos mínimos da proposta será inferior ao
nível do detalhamento do plano de trabalho exigido
na celebração
Orçamentação deve ser apresentada quando a OSC
for convocada para o plano de trabalho e deve vir
acompanhada da compatibilidade de custos com os
preços praticados no mercado (decreto prevê as
diversas formas alternativas no art 26, parágrafo 1).

CAPÍTULO V – DA
EXECUÇÃO DA PARCERIA
Cronograma de Desembolso;
Liberdade para realização de compras e contratações;

Despesas e custos indiretos;
Alterações do plano de trabalho;

Liberdade para realização das
compras e contratações
Para a realização de compras e contratações de bens
com os recursos transferidos pela administração
pública municipal, a OSC deverá adotar os métodos
usualmente utilizados pelo setor privado (art. 38).
Dentre esses métodos, decreto especificou que 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
(art. 39).

Compatibilidade dos valores:
Caso o valor efetivo da compra ou contratação seja superior
ao previsto no plano de trabalho, a OSC deverá assegurar a
compatibilidade do valor efetivo com os novos preços
praticados no mercado (art. 39, parágrafo único).
A mensuração dos valores deve ser feita no momento da
celebração, quando deve ser justificada a compatibilidade
dos custos para servir como parâmetro de execução da
parceria, dispensando novas cotações no momento das
contratações, desde que estejam dentro dos valores
aprovados.
Caso haja necessidade de dispêndio a maior, uma nova
compatibilidade de custo específica para o item de despesa
deverá ser feita durante a execução, nos mesmos termos da
etapa da celebração.

Notas fiscais e recibos:
A OSC deverá também obter de seus fornecedores e
prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou
recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no
CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF
do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de
comprovação das despesas, sempre que necessária (art.
41, § 1º).
Não será necessária a inclusão dessas na plataforma
eletrônica.
É obrigatória a inserção no SUCC de comprovantes fiscais,
trabalhistas e previdenciárias até 20 dias após o
vencimento da obrigação.

Custos indiretos
Além dos custos diretos relacionados à execução do
objeto, há também os chamados custos indiretos
(art. 40).
Despesas com Internet, transporte, aluguel e
telefone, bem como a remuneração de serviços
contábeis, de assessoria jurídica ou de comunicação
necessários para que a OSC cumpra a legislação de
transparência e prestação de contas do uso do
recurso público.

CAPÍTULO VI – DO
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO
Comissão de Monitoramento e Avaliação;
Monitoramento X avaliação de prestação de contas;

Relatório de Monitoramento e Avaliação;

Atribuições:
Realizar o monitoramento do conjunto de parcerias;
Propor o aprimoramento dos procedimentos;
Propor a padronização de objetos, custos e
indicadores;
Produzir entendimentos voltados à priorização do
controle de resultados;
Realizar a avaliação e a homologação dos relatórios
técnicos de monitoramento e avaliação.

CAPÍTULO VIII DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Análise dos resultados alcançados a partir da verdade
real;
Obrigatoriedade de entrega do relatório de execução do objeto;

Prestação de Contas anual e final;
Prazos para entrega dos relatórios pelas OSC e análise pela
Administração Pública;
Aplicação subsidiária da Lei 13.019/2014 aos convênios em
fase de prestação de contas

Entrega do relatório de
execução do objeto
 Será obrigatória a entrega do relatório de execução do objeto que deverá conter
elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da parceria e o
alcance das metas e dos resultados previstos e obrigatoriamente:
I – descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II – demonstração do alcance das metas;
III – documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas
que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como
meios de verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros;
IV – documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou
serviços, quando houver;
V – relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
VI – justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas

Entrega do relatório de
execução financeira:
Após a análise desse relatório, somente nos casos em que
não estiver comprovado o alcance das metas no relatório
de execução do objeto, ou diante de suspeita
circunstanciada de irregularidades, a organização da
sociedade civil será notificada para apresentar o relatório
de execução financeira, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias.
Valoriza-se os controles prévios realizados e a boa
execução da parceria, acompanhada durante todo o
tempo pelo gestor da parceria e pela Administração
Pública por meio da Comissão de Monitoramento e
Avaliação ou dos órgãos de controle.

FLUXOGRAMA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Monitoramento e Avaliação
Até 90 dias após o término
da vigência da parceira

Até 90 dias após o fim
de cada exercício

Formalização do
Termo de Fomento ou
Termo de
Colaboração

Liberação
da 1ª
parcela

Entrega da
Prestação de
Contas Anual

Execução da parceria

Entrega da
Prestação de
Contas Final

(relatório final de
execução do objeto)

(relatório anual de
execução do objeto)

Até 150 dias após a
entrega
Até 60 dias após a
entrega

Parecer Técnico
Conclusivo

Relatório
Técnico anual de
Monitoramento
e Avaliação
(gestor da parceria)

Decisão final da
autoridade
competente

Homologação

(Comissão de
Monitoramento e
Avaliação)

Responsabilidade da Adm. Púb.
Responsabilidade da OSC

1)

Aprovação das contas;

2)

Aprovação das contas
com ressalvas; ou
Rejeição das contas.

3)

Até 10 dias úteis a
partir da
notificação

Recurso

FLUXOGRAMA PRESTAÇÃO DE
CONTAS SIMPLIFICADA
Monitoramento e Avaliação
Até 90 dias após o término
da vigência da parceira

Formalização do
Termo de Fomento ou
Termo de
Colaboração

Liberação
da 1ª
parcela

Preenchimento de
Relatório

Execução da parceria

Simplificado de
execução do objeto)

Até 150 dias após a
entrega

Parecer Técnico
Conclusivo

Decisão final da
autoridade
competente

Responsabilidade da Adm. Púb.
Responsabilidade da OSC

1)

Aprovação das contas;

2)

Aprovação das contas
com ressalvas; ou
Rejeição das contas.

3)
Até 10 dias úteis a
partir da
notificação

Recurso

Assim, o fluxo para requisição do relatório de
execução financeira fica assim definido no novo
decreto:

Ações Compensatórias
A Lei nº. 13.019/2014 inovou ao permitir que a
OSC possa fazer uma requisição de autorização
para devolução de recursos por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a
apresentação de novo plano de trabalho
relacionado ao objeto da parceria e dentro do
escopo de atuação da organização, desde que não
tenha havido dolo ou fraude constatada, nem seja
o caso de devolução integral dos recursos.
O Decreto prevê essa possibilidade

Aplicação subsidiária da Lei
13.019/2014 aos convênios em
fase de prestação de contas
O art. 83 da Lei nº 13.019/2014 prevê a aplicação
subsidiária da Lei para as parcerias existentes.
O Decreto expressamente prevê possibilidade
como proposta para resolução do problema dos
estoques das prestações de contas financeiras na
Administração Pública, motivando a sua
utilização para a revisão destes procedimentos
com maior eficiência.

CAPÍTULO XII – DOS
CONSELHOS GESTORES DE
FUNDOS ESPECÍFICOS
Conselho Municipal de Criança e Adolescente
Conselho Municipal do Idoso
Certificado de Autorização para Captação de
Recursos Financeiros
Conselhos poderão criar suas comissões de
seleção e de monitoramento

Links de Interesse:
Portal das Parcerias de Belo Horizonte
https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
http://www.tce.mg.gov.br/
Mapa das OSCs
www.mapaosc.ipea.gov.br
Relatório de Boas práticas e tipologias de irregularidade no MROSC
http://www.participa.br/articles/public/0055/0335/E16A12_-_SG-PR__Produto_final_-_Tipologias_e_boas_pr_ticas_MROSC.pdf
Comunidade OSC no Participa.br
www.participa.br/osc
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