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“Impacto das parcerias”

• Controle de resultados como aferição do cumprimento

integral do objeto, a partir das metas, indicadores e

resultados esperados

• Controle de meios passa a ser prévio, no momento da

pactuação: valores de mercado serão apostos por

cotação de preços, verificação de tabelas de preços, per

capita

• Controle social e a governança institucional tem

papel fundamental, o que inclui os setoriais e o

CONFOCO como específico para articulação da

implementação da lei



Controle de resultados 

• Metas, indicadores e resultados esperados 

• Gestor da Parceria e Comissão de Monitoramento 

• Pesquisa de satisfação 

• Visitas in loco 

• Prestação de contas não menos que trimestral 

• Prestação de contas simplificada para parcerias com 

menos de 120 mil 

• Prestação de contas final 



Controle prévio de meios 

• Habilitação jurídica, técnica e impedimentos legais (ficha limpa de
dirigentes, parentesco com membros de poder, entre outros)

• Plano de trabalho – itens orçamentários, parâmetros de execução e de
controle de resultados, publicização pela Adm Publica

• Recursos devem ser manejados em conta corrente única com
transferências eletrônicas como regra e pagamento em espécie como
exceção (ex correios)

• Notas fiscais, recibos e informações devem ser guardados pelas OSCs
por 10 anos

• Forma de contratação dos bens e serviços deve ser com métodos
usualmente utilizados no setor privado e não com a mesma lógica
atribuída a administração pública (8.666, de 93)

• Pagamento de equipe de trabalho – publicidade na internet e em local
visível na sede da OSC, encargos sociais e previdenciários devem ser
comprovados para a Adm Pública após a liquidação da despesa até o
mês seguinte

• CGM pode solicitar docs a partir de denúncias fundamentadas e aceitas



Controle social e governança institucional  

• GAP – Gerência de Apoio às Parcerias da PGM  

• CONFOCO – Conselho de Fomento e de Colaboração 

• Secretarias Setoriais

• Conselhos Setoriais 

• Oscs parcerias e interessadas 



Ferramentas de apoio em BH 

• Portal das Parcerias – central de publicidade com as 
oportunidades de acesso a recursos (editais, dispensas 
e inexigibilidades) 

• SUCC – registra a execução das despesas com a equipe 
de trabalho e a prestação de contas

• Mapa das OSCs – dados das parcerias (GAP PGM + 
CGM) e dados das OSCs (CONFOCO)       


