


CIRCUITO MROSC-BH

LEI FEDERAL Nº. 13.019/2014

DECRETO MUNICIPAL Nº. 16.746/2017



Parcerias entre a Administração 
Pública e Organizações da 

Sociedade Civil



Contexto

Escândalos de 
desvio de recursos 

em convênios
CPI das ONGs

Ausência de 
normativas 
uniformes

Ausência de 
controle da 

efetividade dos 
convênios

Estoque de 
prestações de 

contas

Ausência de 
capacitação de 
todos os atores 

envolvidos



Insegurança jurídica
Ausência de lei específica

Interpretações distintas 

Analogias indevidas com entes federados

Pouca ênfase no controle de resultados

Estoque de prestação de contas

Diagnóstico

Agenda normativa

Solução 

Insegurança institucional
Ausência de dados sistematizados

Pouca capacitação

Planejamento insuficiente 

Dificuldade de adaptação às normas e ao sistema 

(siconv)

Agenda de 
conhecimento

Solução 



Aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado
às organizações da sociedade civil e suas relações de
parceria com o Estado.

Agenda

Valorização das 
OSCs

Transparência na 
aplicação dos 

recursos

Segurança 
jurídica

Efetividade nas 
parcerias



Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 1º - Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a
administração pública e organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos
de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação.

Nota: no âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei está regulamentada pelo Decreto
Municipal nº. 16.746/2017 (que revogou o Decreto Municipal nº. 16.519/2016)



Implementação no Município de BH 
Entrada em vigor para os municípios: a partir de  01/01/2017

Período de transição

• Desde 2014 o Município de Belo Horizonte, através de grupo
de trabalho específico, debruçou-se para a implantação da
nova legislação do Município, discutindo regras e
procedimentos a serem adotados diante da realidade local.

• A Comissão de Estudos e Implantação da Lei 13.019/2014 foi
criada por portaria intersecretarial em junho de 2015.



Implementação no Município de BH 
Entrada em vigor para os municípios: a partir de  01/01/2017

Período de transição 

• A partir de 2016 foram iniciadas capacitações para os
servidores das áreas administrativas e financeiras acerca do
novo modelo de parcerias que seria implementado.

• 270 servidores foram capacitados além de participação da
PGM em fóruns e eventos da sociedade civil

• Decreto nº. 16.519/2016 foi publicado antes da entrada em
vigor do MROSC no Município.



Implementação no Município de BH 
Entrada em vigor para os municípios: a partir de  01/01/2017

Período de transição

• Manual de Prestação de Contas do SUCC, publicado em
janeiro de 2017;

• Minutas padrão do edital de chamamento público, dos
termos de fomento, de colaboração e acordo de colaboração,
em janeiro de 2017;

• Manual de Celebração de Parcerias com as Organizações da
Sociedade Civil, publicado em março de 2017.



Implementação no Município de BH 
Entrada em vigor para os municípios: a partir de  01/01/2017

Período de transição 

• Portal das Parcerias, no ar desde janeiro de 2017

• Adaptação do SUCC, para receber as parcerias, desde janeiro
de 2017

• Transição dos instrumentos (convênios) para a nova lógica da
parcerização, cujo prazo de adequação e conversão dos
instrumentos foi até 31.12.2017.

• Atualmente, em junho de 2018, existem aproximadamente
600 (seiscentas) parcerias vigentes no Município, que
movimentam cerca de R$ 2.2 bi / ano.



Período de implementação

• Em 2017, novo Decreto Municipal nº. 16.746/2017 foi
publicado, após consulta pública realizada, revogando o
anterior Decreto nº. 16.519/2016.

• Em 2017, novo Manual de Parcerias com OSCs foi publicado

• As minutas padrão de edital e de termos foram revistas a
partir do novo Decreto Municipal nº. 16.746/2017

• Plano de Capacitação 2018 de servidores e OSCs (MROSC +
políticas setoriais) em execução pela PGM

Implementação no Município de BH 
Entrada em vigor para os municípios: a partir de  01/01/2017



Período de implementação

• Foi criada a governança institucional MROSC BH para
coordenar e monitorar a implementação. A Procuradoria-
Geral do Município é o lócus institucional responsável pelo
tema, em cuja estrutura foi criada a nova Gerência de Apoio
as Parcerias.

• O Conselho Municipal de Fomento e Colaboração de Belo
Horizonte é o órgão de participação social e articulação
intersetorial previsto no art. 15 da lei federal e que está
apoiando o processo de implementação no município
(primeiro do país em uma capital).

Implementação no Município de BH 
Entrada em vigor para os municípios: a partir de  01/01/2017



Governança MROSC – BH 

Órgãos  e 
Entidades 

Municipais

GAPOP

PGM

CONFOCO OSCs
parceiras

Atores e estruturas de apoio 

CGM

Conselhos 
de PP e 
Direitos

OAB

MP

TCE/MG



Conselho Municipal de Fomento e 
Colaboração – CONFOCO-BH

O Decreto Municipal nº. 16.746/2017, em seu Art. 5º, instituiu o
Conselho Municipal de Fomento e Colaboração, órgão colegiado
paritário de natureza consultiva e de assessoramento
permanente, integrante da estrutura da PGM, que tem por
finalidade propor e apoiar políticas e ações voltadas ao
fortalecimento das relações de parceria das OSCs com a
administração pública municipal, e contribuir para a
efetividade da implementação da Lei Federal nº 13.019/2014.



CONFOCO-BH
Competências 

• realizar e promover estudos e análises sobre as parcerias;

• mobilizar as OSCs para o preenchimento de informações 
complementares às das parcerias públicas no Mapa das OSCs; 
https://mapaosc.ipea.gov.br;

• propor e apoiar a realização de processos formativos conjuntos entre 
servidores públicos, representantes da sociedade civil e de 
conselhos;

• estimular e mobilizar a participação social e as parcerias com as OSCs
nos órgãos e entidades da administração pública municipal;

• manter intercâmbio e consultar, conselhos sobre normas,
ferramentas ou ações que tenham correspondência com as políticas
públicas ou direitos de sua competência;

https://mapaosc.ipea.gov.br/


1. Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte Marisa Seoane Rio Resende

Luana Magalhães de Araújo Cunha

2. Controladoria Geral do Município Rosana Beatriz Gonçalves

Carolina Angélica Ribeiro Freitas

3. Secretaria de Governo Marcelo Antônio Derussi

Rodrigo Bravin Brandão

4. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Mônica Moreira Esteves Bernardi

Natália Torquete Moura

5. Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania Leandro Sifuentes Paulino

Igor Oliveira Viana

6. Secretaria de Educação Débora Gonçalves F. D. de Rezende

Mônica Lenira Chaves de Almeida

7. Secretaria de Esportes e Lazer Fabiano Antônio Sena Peres

Tarcila Bretas Lopes

8. Secretaria de Cultura Fernanda Álvares Vidigal

Aline Vila Real Mattos

9. Indicados pelo Prefeito Rita de Cassia Silva

Clair José Benfica

10. Indicados pelo Prefeito Diego Henrique Resende Barreto

Daniela de Melo Vieira

Representantes 
do Governo

Representantes 
da Sociedade 

Civil

Convidados 
Permanentes

Perfil dos Conselheiros



Perfil dos Conselheiros

1. Associação Projeto Previdência

Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi – CEDUC

Fernanda Flaviana de Souza Martins

Elenice de Oliveira Matos

2. Fórum das Entidades

Gráfica O Lutador

Fabiana Rios

Cristiane Felipe

3. Casa do Beco

Rede Fora do Eixo

Nilton César da Silva

Talles Lopes

4. Associação dos Moradores pelo Desenvolvimento Social do Bairro Céu Azul – UMCA

Movimento de Luta Pró-Creches - MLPC

Maria Antônia da Silva Duarte

Wandon Antônio Silva Mourão

5. Lar de Luz Meimei

Creche Tia Dolores

Maria do Carmo Rezende e Silva

José Gualberto Alves da Silva Júnior

6. Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua

Lar Bom Jesus

Ildete Gomes Santos

João Mendes da Silveira

7. Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS

Instituto Pereira de Almeida – IPA

Marcela Giovanna Nascimento de Souza

Virgínia Dumont Pereira

8. Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas – SINIBREF

Adriana de Mello Castro Giroletti

Simone Cristina Moreira de Paula

9. Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais – CELLOS – MG

Ponto Terra

Azilton Ferreira Viana 

Ronaldo Vasconcellos Novais

10. Cooperativa de Trabalho e Serviços Múltiplos – Coopmult

Fa.vela

Geraldo de Andrade Mello

João Paulo O. Souza

Representantes 
do Governo

Representantes 
da Sociedade 

Civil

Convidados 
Permanentes



Perfil dos Conselheiros

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais Ana Cláudia da Silva Alexandre Styorch

Ministério Público de Minas Gerais Maria Lúcia Gontijo

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais Daniela Balbina de Souza Crespo Marra

Profissionais que atuam diretamente com OSC Thiago Alvim

Instituições de Ensino Superior, Centros de Pesquisa 

ou Escola de Governo

Armindo dos Santos Souza Teodósio

Representantes 
do Governo

Representantes 
da Sociedade 

Civil

Convidados 
Permanentes



Gerência de Apoio às Parcerias
GAPOP - PGM

O Decreto Municipal nº. 16.746/2017, em seu Art. 4º, instituiu a
Gerência de Apoio às Parcerias, unidade responsável por
coordenar e dar efetividade à implementação da Lei Federal nº.
13.019/2014 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
Organizações da Sociedade Civil.



Dentre as principais ações da GAPOP, destacam-se:

• a capacitação de servidores e sociedade civil para o
conhecimento e operacionalização das parcerias no
Município;

• a elaboração de instrumentais padronizados para a
uniformização jurídica das parcerias;

• a supervisão jurídica dos processos administrativos
destinados à realização das parcerias no Município;

• o apoio às ações do CONFOCO-BH.

Gerência de Apoio às Parcerias



Já se encontram disponíveis no Portal das Parcerias os seguintes 
instrumentais padronizados:

- Termo de Colaboração;

- Termo de Fomento;

- Acordo de Colaboração;

- Edital de Chamamento Público.

Também está disponível o Manual de Prestação de Contas.

https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/

Gerência de Apoio às Parcerias



Dados no Município de BH 

https://mapaosc.ipea.gov.br/index.html

2014 2018

Brasil 391.000 820.455

Minas Gerais 46.045 81.590

Belo Horizonte 5.185 9.415

Dados do Mapa das Organizações



Lei Federal nº. 13.019/2014

 Estabelece uma normativa única e uniforme para regulamentar a relação
jurídica estabelecida entre as OSCs e a Administração Pública, através
das parcerias;

Principais inovações

Lei Federal nº. 

13.019/2014

(Regras gerais)

Decreto Municipal nº. 
16.746/2017 

(Regras gerais à realidade local)



Lei Federal nº. 13.019/2014

 Supera a lógica dos convênios e congêneres, fundamentados no Art. 116
da Lei Federal º. 8.666/93;

Principais inovações

Convênios e 
Congêneres

Lei Federal nº. 8.666/93 –
Art. 116

Regulamentação 
infralegal insuficiente

Parcerias

Lei Federal nº. 
13.019/2014

Regulamentação clara e 
objetiva dos 

procedimentos



Lei Federal nº. 13.019/2014

 Traz como regra geral a realização de chamamento público como
instrumento impessoal e objetivo prévio à seleção das OSCs;

Principais inovações

Convênios e 
Congêneres

escolha da 
instituição 

discricionária pelo 
Administrador 

Público

Parcerias

realização de 
chamamento 

público prévio à 
realização da 

parceria



Regime Jurídico das Parcerias

Art. 5º - O regime jurídico de que trata esta Lei tem como
fundamentos a gestão pública democrática, a participação
social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na
aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a
assegurar:

(...)



Diretrizes Fundamentais

Art. 6º - São diretrizes fundamentais do regime jurídico de
parceria:

II - a priorização do controle de resultados;

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de
informação, transparência e publicidade;

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o
aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, na
implementação de atividades e projetos de interesse público e
relevância social com organizações da sociedade civil;



Conceitos importantes

Administração Pública: União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e respectivas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público,
e suas subsidiárias.



Conceitos importantes
Organização da Sociedade Civil (OSC)

 entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios
ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros
eventuais resultados, sobras, excedentes de qualquer natureza, auferidos
mediante o exercício de suas ações e que os aplique integralmente na
consecução do respectivo objeto social.

 Sociedades cooperativas sociais e outras integradas por pessoas em
situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social ou atuantes em
temáticas de interesse público e de cunho social.

 Organizações religiosas (desde que não destinadas a fins exclusivamente
religiosos).



Conceitos importantes

• Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações
decorrentes de relação jurídica estabelecida entre a
administração pública e OSCs, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco.

• Projeto: conjunto de operações limitadas no tempo.

• Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo ou permanente.



Conceitos importantes

• Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco propostas pela administração pública que envolvam a
transferência de recursos financeiros;

• Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam
a transferência de recursos financeiros;



Conceitos importantes

• Acordo de Cooperação: instrumento por meio do
qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela
administração pública com OSC para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco que
não envolvam a transferência de recursos
financeiros.



Instrumentos de Formalização

Termo de 
Colaboração

Transferência 
de recursos 
financeiros

Políticas 
parametrizadas

Termo de 
Fomento

Transferência 
de recursos 
financeiros

Propostas de 
atuações novas 

Acordo de 
Cooperação

Sem recursos 
financeiros



Quando a Lei  nº. 13.019/2014
não será aplicada:

• Transferências Internacionais;

• Contratos de Gestão com OSs;

• Parcerias com OSCIPs;

• Convênios com entidades filantrópicas (Art. 199, §1 – CF);

• Termos de Compromisso Cultural;

• Transferência do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);

• Transferências do Programa de Complementação ao Atendimento 
Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência;

• Pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições e 
taxas associativas.



Decreto Municipal nº. 16.746/2017

Art. 99 – Não são consideradas parcerias para fins deste Decreto:

I – o uso de bens públicos por OSCs, quando formalizado como autorização, 
permissão ou concessão de uso, conforme regras e procedimentos previstos 
na legislação municipal sobre bens públicos;

II – a concessão de apoios ou patrocínios realizados nos termos da legislação 
própria;

III – a participação de OSCs em programas municipais específicos de adesão 
não restritos a entidades privadas sem finalidades lucrativas, regidos por 
normas próprias, tais como o Programa Adote o Verde e o Programa de 
Mercado de Trabalho Inclusivo.

Quando a Lei  nº. 13.019/2014
não será aplicada:



Procedimento de 
Manifestação de 
Interesse Social



Procedimento de Manifestação de 
Interesse Social - PMIS

Instrumento por meio do qual as organizações da
sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão
apresentar propostas ao poder público para que este
avalie a possibilidade de realização de um chamamento
público objetivando a celebração de parceria. (art. 18)



Realização de PMIS:

• NÃO IMPLICARÁ necessariamente na execução do
chamamento público;

• NÃO DISPENSA a convocação por chamamento público;

• NÃO IMPEDE que a Entidade que participou do PMIS
participe do eventual chamamento público subsequente.

As propostas referentes ao PMIS deverão ser apresentadas ao 
CONFOCO – BH!



Atuação em Rede



Atuação em Rede

Parceria

OSC Celebrante

OSC executante 

Não celebrante

OSC executante

Não celebrante

Administração 
Pública



Atuação em Rede

• É permitido que duas ou mais organizações da
sociedade civil se unam em rede para a execução
parcerias (assinatura de termo de atuação em rede).

• A atuação em rede pode se efetivar pela realização
de ações coincidentes, quando há identidade de
intervenções, ou de ações diferentes e
complementares à execução do objeto da parceria.



Atuação em Rede

Composição da Rede:

• uma OSC celebrante da parceria, que ficará responsável pela
rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e
orientadora, podendo participar diretamente ou não da
execução do objeto;

• uma ou mais OSCs executantes e não celebrantes da parceria,
que deverão executar ações relacionadas ao objeto da
parceria.



PARCERIAS



AS FASES DA PARCERIA

Planejamento

Seleção e 
Celebração

ExecuçãoMonitoramento 
e Avaliação

Prestação de 
Contas



PLANEJAMENTO



Sinônimos de PLANEJAMENTO: Elaboração de
um plano: planificação, planeamento,
programação, preparação, organização,
delineação, delineamento, elaboração.

“Se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum
vento é favorável”. (Sêneca)



Quanto mais elaborado o planejamento, menores as
possibilidades de desacertos no processo!

Na fase de planejamento, a Administração Pública
deverá definir a forma de seleção das OSCs; se é
hipótese de chamamento público dispensado,
dispensável ou inexigível; qual o objeto da parceria
pretendida; quais os valores disponíveis para a
parceria; dentre outros fatores.



SELEÇÃO E 
CELEBRAÇÃO



LEI FEDERAL Nº. 13.019/2014

Art. 8o Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o 
administrador público:

I - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração 
pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e 
assumir as respectivas responsabilidades;

II - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário;

III - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em 
tempo hábil e de modo eficaz;

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados 
nesta Lei e na legislação específica.

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, 
tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos 
materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e 
operacional de que trata o caput deste artigo.



Uma das inovações trazidas pela Lei nº. 13.019/2014 é
a realização de chamamento público para a seleção das
Organizações da Sociedade Civil.

A realização do chamamento público prévio visa a
transparência no processo de escolha das OSCs para a
celebração de parcerias com a Administração Pública; a
ampliação de acesso das OSCs aos recursos públicos; a
realização de um procedimento baseado na legalidade,
impessoalidade e publicidade.



Chamamento Público

Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 23 - A administração pública deverá adotar procedimentos
claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e
facilite o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias,
independentemente da modalidade de parceria prevista nesta
Lei.



Chamamento Público

Art. 24 - Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a
celebração de termo de colaboração ou termo de
fomento será precedida de chamamento público
voltado a selecionar organizações da sociedade civil
que tornem mais eficaz a execução do objeto.



Chamamento Público 
dispensado, dispensável ou inexigível

Os Artigos 30 e 31 da Lei 13.019/2014 e Art. 3º, §2º do
Decreto Municipal nº. 16.746/2017 apresentam as
hipóteses em que o chamamento público será
dispensado, dispensável ou inexigível.



Dispensa (art. 30)

• Urgência decorrente de paralisação ou iminência de
paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo
prazo de 180 dias;

• Guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem
pública ou ameaça à paz social;

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

• Atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação,
saúde e assistência social, desde que executadas por
organizações da sociedade civil previamente credenciadas
pelo órgão gestor da respectiva política.



Inexigibilidade (art. 31)
• Inviabilidade de competição entre as OSC, seja em razão da

natureza singular do objeto da parceria, seja porque as metas
estabelecidas na parceria somente puderem ser atingidas por
uma entidade específica. Ex.:

 o objeto da parceria decorrer de acordo, ato ou
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as
instituições;

 a parceria decorrer de transferência para organização da
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja
identificada expressamente a entidade beneficiária.



Procedimento 
Dispensa e Inexigibilidade

• Exige justificativa detalhada do administrador público;

• O extrato da justificativa deverá ser publicado, sob pena de
nulidade, na mesma data;

• A justificativa pode ser impugnada em 5 dias;

• Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato
que declarou a dispensa ou considerou inexigível o
chamamento público.



Desobrigação do Chamamento Público 

A Administração Pública fica desobrigada da realização de
chamamento público prévio, nas seguintes hipóteses:

• celebração de parcerias com recursos decorrentes de
Emendas Parlamentares, quando o parlamentar indicar
expressamente a instituição beneficiária dos respectivos
recursos;

• Celebração de Acordos de Cooperação que não envolvam
qualquer forma de compartilhamento patrimonial.

(Vide Art. 29 da Lei Federal nº. 13.019/2014)



Não restando configurada a situação 
fática de enquadramento jurídico de 

dispensa, inexigibilidade ou 
desobrigação, deverá a Administração 

Pública realizar o procedimento de 
chamamento público.



EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

O edital é o instrumento jurídico-administrativo apto à 
realização do chamamento público.



Procedimento

Art. 9º
[...]
§ 8º - A elaboração do edital poderá ser realizada em diálogo da
administração pública municipal com a sociedade civil, mediante
reuniões técnicas com organizações de potencial interesse no
objeto da parceria, audiências públicas e consultas públicas,
desde que observados procedimentos que promovam
transparência e impessoalidade.

Elaboração do Edital



Edital de Chamamento Público
Art. 24 da Lei Federal nº. 13.019/2014:

§1º - O edital do chamamento público especificará, no mínimo:
I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da
parceria;
III - o objeto da parceria;
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 previsto para a realização do objeto;
VIII - as condições para interposição de recurso administrativo;
IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;
X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.



Edital de Chamamento Público

Art. 24 da Lei Federal nº. 13.019/2014:

§ 2o 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:

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes
sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da
Federação onde será executado o objeto da parceria;

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



Contrapartida

• Não será exigida contrapartida financeira como
requisito para celebração de parceria;

• É facultada a exigência de contrapartida em bens e
serviços cuja expressão monetária será
obrigatoriamente identificada no termo de
colaboração ou de fomento.



Contrapartida

Administração 
Pública

• Recursos 
Financeiros

OSC

• Bens e serviços 
economicamente 
mensuráveis.

A contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis é
independente dos recursos transferidos pela Administração Pública à OSC.



Procedimento de Seleção

• 1ª etapa (competitiva): serão avaliadas as propostas
apresentadas com a atribuição de pontos e
ranqueamento das OSC;

• 2ª etapa (habilitatória): a OSC mais bem avaliada
será chamada a apresentar a documentação capaz
de comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista. A OSC que tiver documentação regular
será considerada classificada.



Providências prévias à celebração

• Diagnóstico da realidade e estudo de custos;

• Realização de chamamento público;

• Indicação expressa da existência de prévia dotação 
orçamentária;

• Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais 
e a capacidade técnica e operacional da OSC foram avaliados 
e são compatíveis com o objeto;

• Aprovação do plano de trabalho.



Comissão de Seleção

• Constituída por ato publicado no DOM, assegurada a
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da
administração pública;

• Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa
que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica
com, ao menos, uma das entidades participantes do
chamamento público.



PROPOSTA

Para a etapa de competição, as Organizações da Sociedade Civil
apresentarão PROPOSTAS à Administração Pública.

A proposta deve trazer elementos de que permitam a identificação e
avaliação dos quesitos apresentados e pontuados pela Administração
Pública. É no documento apresentado pela OSC, que se saberá se a
entidade tem condições de executar com sucesso da parceria, tal qual
o planejamento realizado, demonstrando que o planejamento da
entidade é convergente com o da Administração Pública.

A proposta difere-se do Plano de Trabalho e possui menor complexidade de
informações que este.



PROPOSTA

Na etapa competitiva, a Administração Pública deverá
apresentar no edital de chamamento público, os quesitos e
pontuações respectivas, para fins de rankeamento das
propostas.

Art. 24 da Lei Federal nº. 13.019/2014:

§ 2o 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 (...).



Elementos da Proposta

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

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

•Os valores previstos para a execução do objeto da parceria, e
respectiva memória de cálculo.

• Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas.



Após a etapa de competitiva das propostas, serão realizada a
fase de habilitação das OSCs selecionadas.

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as propostas, a administração pública procederá à
verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela
organização da sociedade civil selecionada dos requisitos
previstos nos arts. 33 e 34.



Habilitação

Requisitos gerais de habilitação:

a)no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou
de natureza semelhante;

c) Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para
o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas
estabelecidas. (não é prévia instalada).



Habilitação 

• Cópia de documento, que comprove ter normas internas de organização
que atendam às exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº
13.019/14;

• Cópia de certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por
junta comercial;

• Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria da OSC;

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
–, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do
Brasil;



Habilitação 
• Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto

da parceria ou de natureza semelhante:

a) instrumentos de parceria firmados;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações 
desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 
conhecimento;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 
(órgãos públicos, instituições de ensino, redes, OSCs, 
movimentos, empresas, conselhos, comissões ou comitês)
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior;



Habilitação 
• Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Ativa da União;

• Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
CRF/FGTS;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

• Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais de Belo Horizonte;

• Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, com endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas;

• Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por
ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;



Habilitação 

• Declaração do representante legal da OSC com informação de
que a organização e seus dirigentes não incorrem em
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº
13.019/14;

• Declaração do representante legal da OSC sobre a existência
de instalações e outras condições materiais ou sobre a
previsão de contratar ou adquirir;

• Prova do registro ou inscrição no respectivo Conselho, quando
for o caso.



Habilitação 
Declaração de que:

I – não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas
na alínea “a”;

(Art. 28, I do Decreto Municipal nº. 16.746/2017)



Habilitação 

Declaração de que não serão remunerados, a qualquer título,
com os recursos repassados:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade,
e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.



VEDAÇÕES – Art. 39 da Lei

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração
ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;



VEDAÇÕES – Art. 39 da Lei

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública
nos últimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados
os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo;



VEDAÇÕES – Art. 39 da Lei

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo
período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública;

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;



VEDAÇÕES – Art. 39 da Lei

VI - tenha tido 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;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) 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;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação;

c) 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.



VEDAÇÕES – Art. 39 da Lei

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência
de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se
os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena
de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa
e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou
entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade
solidária.

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o
impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o
ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a
organização da sociedade civil ou seu dirigente.

§ 3º (Revogado).



VEDAÇÕES – Art. 39 da Lei
§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não
serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de
repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação
regular no parcelamento.

§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de
parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado
que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de
fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como
dirigente e administrador público.

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de
conselhos de direitos e de políticas públicas.
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Grau de Parentesco

Imagem retirada de material de 
capacitação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.



Habilitação

• A habilitação da OSC na etapa competitiva e na etapa
da classificação não obriga que a Administração
celebre a parceria.

• A eventual revogação ou anulação do processo de
Chamamento Público realizado pela Administração
não gera direito à indenização às OSC participantes.



Etapas do Edital de Chamamento Público

ETAPA DE AVALIAÇÃO DE 
PROPOSTAS

Entrega de Envelopes e 
Avaliação pela Comissão

Publicação do Resultado

Recursos

Resultado Final da Etapa 
de Avaliação

ETAPA DE AVALIAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO

Entrega de Envelopes e 
Avaliação pela Comissão

Publicação do Resultado

Recursos

Publicação do Resultado 
FINAL



FLUXO DE PROCEDIMENTOS
Chamamento Público

PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL DE 

CHAMAMENTO 
PÚBLICO

SOLICITAÇÕES DE 
ESCLARECIMENTO

RESPOSTA PELA 
COMISSÃO DE 
SELEÇÃO DOS 

ESCLARECIMENTOS

IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL

RESPOSTAS ÀS 
IMPUGNAÇÕES

ENTREGA DOS 
ENVELOPES DE 

PROPOSTA

AVALIAÇÃO PELA 
COMISSÃO

RESULTADO DA 
ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS

RECURSO DA ETAPA 
DE PROPOSTAS

ENTREGA DOS 
ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO

ANÁLISE PELA 
COMISSÃO

RESULTADO DA 
ETAPA DE 

HABILITAÇÃO

RECURSOS DA 
ETAPA DE 

HABILITAÇÃO
RESULTADO FINAL



FASES DO PROCEDIMENTO

1 – Avaliação 
das Propostas

•Análise pela 
Comissão de 
Seleção das 
PROPOSTAS 
apresentadas.

2 - Resultado 
das Propostas

•Publicação 
do resultado 
da fase de 
avaliação 
das 
propostas, 
com 
possibilidad
e de recurso

3 - Avaliação 
da Habilitação

• Análise pela 
Comissão de 
Seleção dos 
documentos de 
habilitação das 
OSCs 
selecionadas 
na primeira 
fase.

4 –
Resultado da 
Fase de 
Habilitação

• Publicação do 
resultado da 
fase de 
habilitação, 
com concessão 
de prazo para 
recursos, 
análise dos 
recursos e 
publicação do 
resultado final 
do 
chamamento.



Prazos - Edital de Chamamento Público

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

1

Definição do objeto e formato da parceria a ser celebrada, 

com envio da solicitação de abertura do processo 

administrativo ao Secretário.

2 Solicitação de recursos à CCG

3
Autorização de recursos à CCG e emissão de Declaração de 

Responsabilidade Fiscal

4 Elaboração do edital de chamamento público

5
Envio dos autos para emissão e aprovação do parecer 

jurídico

6 Publicação  da Comissão de Seleção

7 Publicação do Edital de Chamamento Público

8 Prazo de ancoragem do edital 

9 Prazo de formalização de consultas

10 Prazo de impugnação do edital

11 Entrega dos envelopes de proposta

12 Prazo de análise da comissão

13 Publicação do resultado - etapa competitiva de propostas

14 Prazo de recursos - propostas

15
Publicação do resultado da etapa de propostas e 

convocação

16 Entrega dos envelopes de habilitação

17 Prazo de análise da comissão

18 Publicação do resultado - habilitação

19 Prazo de recursos - habilitação

20 Publicação do Resultado Final

21 Entrega do Plano de Trabalho

22 Adequação do Plano de Trabalho

23 Convocação da OSC para assinatura do Termo de Parceria

24 Registro e Publicação da Parceria

25 Abertura de Conta Bancária

26 Registro da Parceria no SUCC

Etapa
Período - em dias



Impedimentos para a 
celebração de parceria



Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

• não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;

• esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;

• tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;

• tenha sido punida, ou tenha tido seus dirigentes punidos, tenha tido
contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de
Contas.



É vedada a celebração de parcerias que tenham por
objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente,
delegação das funções de regulação, de fiscalização, de
exercício do poder de polícia ou de outras atividades
exclusivas de Estado.

(Art. 40 da Lei Federal nº. 13.019/2014)

Vedações acerca do objeto

da parceria



Encerrada a etapa competitiva e de 
habilitação, as OSCs vencedoras serão 

convocadas pela Administração 
Pública para apresentação do Plano de 

Trabalho.



PLANO DE 
TRABALHO



PLANO DE TRABALHO

Art. 26 – Para a celebração da parceria, a administração
pública municipal convocará a OSC selecionada para,
no prazo de dez dias úteis, apresentar o seu plano de
trabalho consolidado a ser implementado, que deverá
observar as informações já apresentadas na proposta
selecionada, cumpridos os requisitos do art. 22 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014.



PLANO DE TRABALHO

§ 3º – A elaboração do plano de trabalho será realizada em diálogo
técnico com a administração pública, mediante reuniões e
comunicações oficiais, para que a redação final esteja adequada aos
termos do edital e seja compatível com a concepção apresentada na
proposta, de acordo com as necessidades da política pública setorial.

§ 4º – Nos casos em que a administração pública solicitar ajustes como
condição para a aprovação do plano de trabalho, o prazo será de até
dez dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação pela
OSC, após o diálogo previsto no § 3º.

§ 5º – A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à
celebração da parceria.



PLANO DE TRABALHO

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas
mediante termo de colaboração ou de fomento:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas
a serem atingidas;
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem
executados;
II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das
metas a eles atreladas;
IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas.



Este instrumento é de suma importância para a execução da
parceria e cria obrigações entre as partes.

Deve-se atentar às condições, metas, valores e cronogramas
previstos no Plano de Trabalho, pois estas serão as informações e
condições exigíveis por ambas as partes na execução da parceria.

O Plano de Trabalho será elaborado
em diálogo técnico entre

a Administração Pública e as OSCs.



O que deve e pode conter no Plano de 
Trabalho?

- Todas as receitas e despesas previstas para a execução da
parceria, incluindo os custos indiretos (na proporção da
objeto);

- Todas as despesas com remuneração da equipe encarregada
para a execução do Plano de Trabalho (salários, décimo
terceiro salário, férias, contribuições sociais, verbas
rescisórias, etc.);

- Diárias referentes ao deslocamento, hospedagem e
alimentação nos casos em que seja necessário;

- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.



O que deve e pode conter no
Plano de Trabalho?

DESPESAS PROPORCIONAIS...

Caso a OSC possua em sua equipe de trabalho, pessoa que dedicará parte
de sua carga horária trabalhada à execução do objeto da parceria, esta
despesa poderá ser apresentada no Plano de Trabalho, de forma
proporcional ao trabalho dedicado.

Se a pessoa dedicar 50% de seu tempo à execução do objeto da parceria,
deverá constar no Plano de Trabalho o valor referente ao mesmo
percentual dos custos (salários, encargos e despesas correlatas).

Esta regra vale para qualquer despesa prevista, desde que possível seu
mensuramento e proporcionalidade.



O que não pode conter no Plano de 
Trabalho?

• Despesas não vinculadas à execução do objeto
da parceria;

• Despesas com a elaboração do Plano de
Trabalho;

• Despesas anteriores à celebração da parceria;



PLANO DE TRABALHO
ORÇAMENTAÇÃO



Determina a legislação (Art. 26, §1º do Decreto nº. 16.746/2017) que, quando 
da apresentação do Plano de Trabalho, a previsão de receitas e despesas do 
mesmo, deverá ser acompanhada de comprovação da compatibilidade dos 
custos apresentados com os preços praticados no mercado.

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos 
últimos três anos ou em execução;

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos 
vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde 
será executado o objeto da parceria ou da sede da organização;

III – tabelas de preços de associações profissionais;

PLANO DE TRABALHO - ORÇAMENTAÇÃO



IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo 
órgão ou entidade da administração pública municipal;

V – pesquisa publicada em mídia especializada;

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com 
data e hora de acesso;

VII – Portal de Compras Governamentais –
www.comprasgovernamentais.gov.br;

VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que 
poderão ser realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas.

PLANO DE TRABALHO - ORÇAMENTAÇÃO



ORÇAMENTAÇÃO

Uma vez realizada a orçamentação e comprovação da
compatibilidade dos custos quando da apresentação do
Plano de Trabalho, durante a execução da parceria não
será necessária a realização de nova orçamentação,
desde que o valor de mercado apresentado permaneça
inalterado.

Caso o bem ou serviço tenha o valor de mercado
majorado, a OSC deverá realizar nova orçamentação do
referido item.



ORÇAMENTAÇÃO

Valor 
demonstrado na 
orçamentação do 

Plano de Trabalho:

R$ 5.000,00

Valor no momento 
efetivo da compra:

R$ 4.850,00 

Posso comprar!

Valor no momento 
efetivo da compra:

R$ 5.500,00

Preciso realizar 
nova 

orçamentação!

Exemplo: Para a execução da parceria, preciso adquirir uma 
televisão! Apresento a previsão da aquisição no Plano de Trabalho 

e faço sua orçamentação:



CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

Vencidas as etapas de seleção, habilitação e
aprovação do Plano de Trabalho, a Administração
Pública convocará as OSCs selecionadas para a
assinatura da parceria.



CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do
termo de fomento dependerão da adoção das seguintes
providências pela administração pública:
I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses
previstas nesta Lei;
II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária
para execução da parceria;
III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e
a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil
foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos
desta Lei;



CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública,
que deverá pronunciar-se, de forma expressa, 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 prevista nesta Lei;
c) da viabilidade de sua execução
d) da verificação do cronograma de desembolso
e) da 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;
f) (Revogada); g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;



CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou
consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade
de celebração da parceria

§ 1o Não será exigida contrapartida financeira como requisito para
celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em
bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente
identificada no termo de colaboração ou de fomento.

§ 2o Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam,
respectivamente, os incisos V e VI concluam pela possibilidade de
celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador
público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal,
justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.



CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

O termo de parceria celebrado entre a OSC e a Administração
Pública cria para ambas as partes direitos e obrigações.

É muito importante que a minuta do instrumento seja avaliada
adequadamente, para evitar transtornos nas demais etapas do
processo da parceria!



CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
Pontos importantes do instrumento da Parceria:

- Objeto;

- Obrigações das partes;

- Vigência;

- Periodicidade da Prestação de Contas;

- Valor total da parceria.

Sugere-se que estes pontos sejam conferidos,

tanto pela Administração quanto pela OSC na

assinatura do Termo.



PUBLICIDADE

A administração pública municipal e as
organizações da sociedade civil
deverão dar publicidade e promover a
transparência das informações
referentes à seleção e à execução das
parcerias.

Exceção: parcerias realizadas no
âmbito de programas de proteção a
pessoas ameaçadas.



Divulgação pela Administração

A Administração Pública deverá registrar a parceria celebrada e
publicá-la, tanto no Portal das Parcerias quanto no Diário Oficial
do Município.

A parceria será também registrada no Sistema Único de
Cadastros, Convênios e Congêneres – SUCC.

A partir do registro da parceria no SUCC, será disponibilizado o
acesso para a OSC acessar o ambiente do Portal das Parcerias
para o envio dos dados de execução da parceria!





Divulgação pela OSCs

As OSCs parceiras deverão publicar em seus sites oficias
(quando houver), internet e/ou em locais visíveis de
sua sede social e nos estabelecimentos em que exerça
suas ações a relação de parcerias celebradas contendo,
no mínimo as previsões do parágrafo único do art. 11.



EXECUÇÃO

A etapa de execução de uma parceria 
é o momento de realização de todo o 

planejamento.

Na execução, todos os atores internos 
e externos à parceria, passam a 

exercer seus papéis.



EXECUÇÃO

• A execução da parceria só deve ser iniciada após a efetiva
assinatura e registro da parceria na SUCC!

• Não são aceitas despesas realizadas anteriormente à
celebração da parceria!

• Sugere-se que a parceria preveja o início da execução do
objeto a partir do repasse dos recursos.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Regra: Toda a movimentação de recursos no âmbito da
parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final:
transferência eletrônica (TED e DOC), boleto bancário,
débito em conta.

Exceção: Pagamento em espécie

• Haja impossibilidade física, justificada, de pagamento
por meio eletrônico;

• Esteja previsto e justificado pela OSC no Plano de
Trabalho.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Transferências Eletrônicas – TED e DOC

Cartão de Débito

Boleto

Saque
(Excepcionais pagamentos em espécie)

Identificação do 
beneficiário final



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

OSC 
Parceira

Administração 
Pública



Da liberação e da 
Contabilização dos Recursos

• A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que
guardará consonância com as metas da parceria.

• Não é permitido o repasse integral dos recursos antes da execução da
parceria, salvo quando a execução do objeto assim o exigir e desde que
haja previsão expressa no plano de trabalho e justificativa do gestor da
parceria autorizada pelo Secretário Municipal, Subsecretário ou pelo
Dirigente Máximo da entidade pública.

• As parcerias com recursos depositados em conta corrente específica salvo
quando houver execução parcial do objetoe não utilizados em 365 dias
deverão ser rescindidas,, desde que previamente justificado pelo gestor da
parceria e autorizado pelo Secretário, Subsecretário ou dirigente máximo
da entidade pública.



Aplicação dos recursos e 
Rendimento Financeiros

• Os recursos deverão ser aplicados em cadernetas de
poupança, fundos de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
pública, todos com liquidez diária, enquanto não empregados
na sua finalidade.

• Os rendimentos financeiros obtidos serão aplicados no objeto
da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidas para o recursos transferidos.



Decreto 16.746/2017

• Art. 40 – As OSCs poderão realizar quaisquer despesas necessárias à execução do
objeto previstas no plano de trabalho, inclusive com aquisição de bens
permanentes, serviços de adequação de espaço físico, aquisição de soluções e
ferramentas de tecnologia da informação e custos indiretos referidos no inciso III
do art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, tais como despesas com internet,
transporte, combustível, aluguel, telefone, consumo de água, luz e gás,
remuneração de serviços contábeis, de assessoria jurídica, de assessoria de
comunicação e serviços gráficos.

• Art. 43 – A OSC somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da
vigência do termo de fomento ou de colaboração quando a constituição da
obrigação tiver ocorrido durante sua vigência e estiver prevista no plano de
trabalho, sendo a realização do pagamento limitada ao prazo para a apresentação
da prestação de contas final.

O que é permitido pagar com 
recursos das parcerias?



O que é permitido pagar com 
recursos das parcerias?

• Equipe de trabalho;

• Custos diretos e indiretos;

• Materiais permanentes;

• Quaisquer outros inerentes à execução do Plano de Trabalho.

SUGESTÕES:

• Assessorias jurídica e contábil;

• Materiais e ou equipamentos necessários à prestação de
contas (scanner, pasta-arquivo, memória digital, etc).



• Poderão ser pagos com recursos da parceria multas, juros ou
correções monetárias referentes a pagamentos ou recolhimentos
realizados fora dos prazos pela OSC desde que decorrentes de
atraso da administração pública na liberação de parcelas de
recursos financeiros;

• Serão ressarcidos à OSC os pagamentos realizados às suas próprias
custas quando decorrentes de atraso da administração pública na
liberação de parcelas de recursos financeiros.

Obs.: Nas hipóteses acima, poderá haver redução de metas ou
aumento global do valor da parceria.

O que é permitido pagar com 
recursos das parcerias?



O que não é permitido pagar 
com recursos das parcerias?

• Remuneração de servidor público;
(A vedação não é de contratação do servidor pela OSC, mas sim de
remuneração do mesmo com recursos da parceria.)

• Despesas anteriores à celebração da parceria;

• Despesas não previstas no Plano de Trabalho;

• Despesas não vinculadas ao objeto da parceria.



RETENÇÃO DE 
PARCELAS



Hipóteses em que os recursos da parceria serão
retidos pela Administração Pública:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de
parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração
ou de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno
ou externo.



A verificação das hipóteses de retenção ocorrerá por meio de
ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

• A verificação da existência de denúncias aceitas;

• A análise das informações da parceria constantes na
plataforma eletrônica e da documentação comprobatória
apresentada pela OSC, referentes aos comprovantes de
quitação das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

• A verificação das medidas adotadas para atender a eventuais
recomendações existentes dos órgãos de controle interno e
externo;

• A consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da
parceria.



Impossibilidade de 
repasse de parcelas

Art. 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014:

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a 
transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em 
execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não 
podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à 
população, desde que precedida de expressa e fundamentada 
autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da 
administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.



COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES



Compras e Contratações pela OSC

• As compras e contratações de bens e serviços pela OSC 
adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado;

• Não exige a realização de licitação;

• Exige a compatibilidade entre o valor previsto no plano de 
trabalho e o valor efetivo da compra ou contratação;

• Exige comprovação da compra ou contratação no valor médio 
do mercado, quando superior ao valor previsto no Plano de 
Trabalho;



Compras e Contratações pela OSC
Nos procedimentos de compras e contratações, 

deverá a OSC:

1) Zelar pela boa aplicação do recurso (observar questões 
de qualidade, garantia, etc.);

2) Verificar a compatibilidade do valor do bem ou serviço 
com o valor demonstrado no Plano de Trabalho; ou 
realizar nova orçamentação, para a demonstração do 
valor de mercado atualizado (quando este for maior 
que o previsto no P.T.);

3) Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços 
os respectivos comprovantes fiscais e recibos, com as 
informações correspondentes.



Compras e Contratações pela OSC

As OSCs deverão obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas,
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de
inscrição no CNPJ da OSC e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de
serviço, para fins de comprovação das despesas.

Atenção:

A OSC deverá manter a guarda dos 
documentos originais, pelo prazo de 10 

anos.



Sugestão – Gestão de 
Documentos

Guarda dos 
documentos 
originais por 

10 anos



Alterações da parceria



Alterações da parceria

As parcerias celebradas sob a égide da Lei nº.
13.019/2014 e Decreto Municipal nº. 16.746/2017
podem ser alteradas mediante Termo Aditivo ou
Certidão de Apostilamento, por iniciativa da
Administração Pública ou a pedido da OSC,
devidamente fundamentado, desde que não haja
alteração do objeto.



Alterações da parceria
Por termo aditivo à parceria:

• ampliação de até cinquenta por cento do valor global;

• redução do valor global, sem limitação de montante;

• prorrogação da vigência, observados os limites do art. 22 do 
Decreto Municipal nº. 16.746/2017;

• alteração da destinação dos bens remanescentes;

• outra alteração necessária no caso concreto.

Excepcionalmente poderá haver ampliação do valor global em percentual superior a 
50%, desde que nas mesmas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de que tratam os 
art. 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.



Alterações da parceria
Por certidão de apostilamento

Nas demais hipóteses de alteração, com menor complexidade, tais como:

• utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos
porventura existentes antes do término da execução da parceria;

• ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho;

• remanejamento de recursos sem a alteração do valor global;

• alteração da remuneração da equipe de trabalho e de demais encargos
decorrentes de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de
trabalho.

• Prorrogação de ofício, quando a Administração Pública der causa a atraso
na liberação de recursos;

• indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.



PRESTAÇÃO DE CONTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEVER DE PRESTAR CONTAS – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 1988

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e 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,
compreendendo duas fases:

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da
sociedade civil;
b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade
da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de
controle;



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade
civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado,
com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas.

Decreto Municipal nº. 16.746/2017:

Art. 60 - A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e
deverá conter elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da
parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Deverá ser apresentada na periodicidade estabelecida
no Plano de Trabalho, não inferior a trimestralmente.

Exigências:

• Relatórios de execução do objeto;

• Lançamento de dados na plataforma eletrônica (até o 20º
dia do mês subsequente à liquidação da despesa).

• Envio de documentos referentes aos pagamentos das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestações 
de Contas 

Parciais

Prestações 
de Contas 

Anuais

Prestação 
de Contas 

Final

Não inferior a 3 (três) 
meses!

Prazo de 90 dias, 
contados do fim de cada 

exercício.

Prazo de 90 dias, 
contados do dia 

seguinte ao término da 
parceria.



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Modalidades de Prestação de Contas:

Parcial: no mínimo trimestral e desde que haja justificativa.

Anual: exigida apenas das parcerias com vigência superior a um
ano.

Final: relatórios apresentados ao final da vigência da parceria.

Simplificada: parcerias com valor global igual ou inferior a R$
120.000,00 e prazo de vigência não superior a doze meses.
Prestação de contas final única, (Relatório final simplificado de
execução do objeto e dados na plataforma com a inclusão de
comprovantes fiscais, trabalhistas e previdenciários).
Prazo: até 90 dias.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PROCEDIMENTOS

Relatório de Execução do 
Objeto

Dados da Execução 
Financeira

Comprovantes de pagamentos 
das despesas fiscais, trabalhistas 

e previdenciárias.

Periodicidade prevista 
no Plano de Trabalho

(não inferior a 
trimestral)

Até o 20º dia do mês 
subsequente à 

liquidação da despesa.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PROCEDIMENTOS

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

Não houve 
despesa

Houve despesa: 
pagamento de 

pessoal e 
compra de 
material de 
escritório.

Houve despesa: 
pagamento de 

pessoal e 
compra de 
material de 
escritório.

Não houve 
despesa.

Houve despesa: 
pagamento de 

pessoal e 
compra de 

material 
pedagógico.

Não haverá 
lançamentos.

Não haverá 
lançamentos.

Haverá 
lançamento dos 
dados e envio 

dos 
documentos
referentes às 
despesas de 

fevereiro.

Haverá 
lançamentos 
dos dados e
documentos 
referentes às 
despesas de 

março e envio 
de Relatório de 

Execução do 
Objeto.

Não haverá
lançamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PROCEDIMENTOS

OSC
SUCC TÉCNICO GESTOR



Prestação de Contas

SISTEMA ÚNICO DE 
CONTRATOS, CONVÊNIOS E 

CONGÊNERES

SUCC



Acesso através do Portal das Parcerias



SUCC - Acesso Identificado

O login e senha de acesso serão concedidos às OSCs pela Secretaria de 
vinculação, após o registro da parceria no SUCC.



RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO DO OBJETO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Visa demonstrar o alcance das metas, bem como a
descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento
do objeto da parceria.

Deverá ser apresentado pela OSC na periodicidade
definida no Plano de Trabalho.

O envio do Relatório será através da Plataforma
Eletrônica na SUCC.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Art. 61 (Decreto Municipal nº. 16.746/2017)

(...)

§ 2º – O relatório de que trata este artigo (Relatório de Execução do

Objeto) deverá fornecer elementos para avaliação:

I – dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

II – do grau de satisfação do público-alvo, quando pesquisado;

III – da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão

do objeto, quando se tratar de projeto.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Informações que devem constar no Relatório:

• Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

• Demonstração do alcance das metas;

• 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;

• Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em
bens ou serviços, quando houver;

• Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando
houver;

• Justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Plano de 
Trabalho

Meta 1

Meta 2

Relatório de 
Execução do 

Objeto

Meta 1

Meta 2

As informações do 
relatório de execução 

do objeto devem 
refletir as metas 

previstas no Plano de 
Trabalho e permitir a 

verificação da 
execução do objeto 

pactuado.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relatório de Execução Financeira

Decreto nº. 16.746/2017

Art. 63 – 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 OSC será notificada para
apresentar o RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, no prazo de
quarenta e cinco dias (...)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

45



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Documentos que devem instruir o Relatório de Execução

Financeira (Art. 63, Decreto Municipal nº. 16.746/2017)

I – relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos

financeiros e recursos captados, e das despesas realizadas com a

demonstração da vinculação com a origem dos recursos e a

execução do objeto, em observância ao plano de trabalho;

II – extratos da conta bancária específica;

III – memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o

caso;

IV – cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos,

inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC

e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;

V – justificativa das receitas e despesas realizadas, inclusive

rendimentos financeiros, fazendo constar os fatos relevantes.



MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO



Monitoramento e Avaliação

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 58 - A administração pública promoverá o monitoramento e
a avaliação do cumprimento do objeto da parceria.

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de
monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante
termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela organização da
sociedade civil.



Monitoramento e Avaliação

Decreto Municipal nº. 16.746/2017:

Art. 53 - As ações de monitoramento e avaliação terão caráter
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular
das parcerias.

§ 1º – As ações de que trata o caput contemplarão a análise:

I – das informações da parceria constantes da plataforma
eletrônica;

II – da documentação comprobatória apresentada pela OSC,
conforme § 1º do art. 42.



Monitoramento e Avaliação

Regra: A Administração Pública designará em ato específico o
GESTOR DA PARCERIA e os integrantes da COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (Art. 33, §2º, Decreto nº.
16.746/2017);

Possibilidade: A administração pública poderá designar técnicos
responsáveis para subsidiar o gestor da parceria em relação à
análise dos relatórios de execução do objeto ou de execução
financeira, e ainda para a elaboração de seu relatório de
monitoramento e avaliação (Art. 34, §2º do Decreto Municipal
nº. 16.746/2017).



Monitoramento e Avaliação

Comissão de 
Monitoramento 

e Avaliação

Gestor da 
Parceria

Apoio Técnico 
Administrativo

Apoio Técnico 
Metodológico

Atores do Procedimento



GESTOR DA PARCERIA

Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 2º. Para fins desta Lei, considera-se:

VI - gestor: agente público responsável pela gestão da parceria
celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento,
designado por oficial de comunicação, com poderes de controle e
fiscalização.

• A função específica de gestor de parceria não é
remunerada;

• Aconselha-se que um mesmo servidor não seja
designado gestor de muitas parcerias.



GESTOR DA PARCERIA
Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 61. São OBRIGAÇÕES do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar 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;

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final,
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento
e avaliação de que trata o art. 59;

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação.



GESTOR DA PARCERIA
Art. 34 – COMPETE ao gestor da parceria:

I – ser responsável perante a administração pública municipal e a
OSC pela parceria celebrada para a qual foi designado a acompanhar;

II – zelar pelo bom cumprimento das obrigações assumidas pela
administração pública municipal e pela OSC parceira, apoiando o
alcance das metas e dos resultados;

III – produzir relatório técnico de monitoramento e avaliação para
subsidiar a referida Comissão sobre o andamento da parceria;

IV – informar seu superior hierárquico sobre eventuais fatos que
comprometam ou possam comprometer atividades ou metas da
parceria, além de indícios de irregularidades na gestão dos recursos,
quando houver, e, simultaneamente, cientificar a CTGM;



GESTOR DA PARCERIA

V – aplicar penalidade de advertência, subsidiado pelas informações 
fornecidas por técnicos da administração pública municipal, e fornecer 
subsídios ao administrador público ou ao agente público responsável 
pela aplicação das demais sanções, nos termos do Decreto nº 15.113, 
de 8 de janeiro de 2013;

VI – emitir parecer de análise de prestação de contas;

VII – opinar sobre a rescisão das parcerias;

VIII – analisar e sugerir ao administrador público a possibilidade de 
firmar termo aditivo ou eventual necessidade de convalidação dos 
termos da parceria.



Comissão de 
Monitoramento e Avaliação



Comissão de Monitoramento 
e Avaliação

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado
destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com
organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração
ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio
oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos
um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente
do quadro de pessoal da administração pública;



Comissão de Monitoramento 
e Avaliação

Decreto Municipal nº. 16.746/2017:

Art. 51 – A comissão de monitoramento e avaliação é a instância
administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de
parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela
padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de
entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de
sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de
monitoramento e avaliação.

§ 1º – O órgão ou a entidade pública municipal designará, em ato específico,
os integrantes da comissão de monitoramento e avaliação, a ser constituída
por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal.



Comissão de Monitoramento 
e Avaliação

§ 2º – A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar ou contratar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro deste colegiado
para subsidiar seus trabalhos.

§ 3º – O órgão ou a entidade pública municipal poderá estabelecer uma ou
mais comissões de monitoramento e avaliação, observado o princípio da
eficiência.

§ 4º – A avaliação pela comissão de monitoramento e avaliação se
dará por meio da análise dos relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação, que deverão ser por ela homologados.

§ 5º – O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de
fundo serão realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser
constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica,
respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste Decreto.



Comissão de Monitoramento
e Avaliação

Art. 52 – O membro da comissão de monitoramento e avaliação 
deverá se declarar impedido de participar do monitoramento e 
da avaliação da parceria quando verificar uma das hipóteses:

I – que participou, nos últimos cinco anos, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou
empregado da OSC;

II – que sua atuação no monitoramento e na
avaliação configure conflito de interesse, nos
termos dos Decretos nº 14.635, de 2011, e nº
15.893, de 2015.



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 59. A administração pública emitirá
relatório técnico de monitoramento e
avaliação de parceria celebrada mediante
termo de colaboração ou termo de fomento e
o submeterá à comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida
pela organização da sociedade civil.



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

§ 1º - O relatório técnico de monitoramento e avaliação da
parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da
execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração
pública;



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas
apresentados pela organização da sociedade civil na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance
das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo
de colaboração ou de fomento;

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos
controles interno e externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas
que tomaram em decorrência dessas auditorias.



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Decreto Municipal nº. 16.746/2017

Art. 56 – O relatório técnico de monitoramento e avaliação
será no mínimo anual, e conterá:

I – os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei Federal
nº 13.019, de 2014, demonstrando:

a) avaliação das metas já alcançadas e seus benefícios;

b) descrição dos efeitos da parceria na realidade local;

c) os impactos econômicos ou sociais das ações
desenvolvidas;

d) o grau de satisfação do público-alvo, quando
pesquisado;

e) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a
conclusão do objeto, quando se tratar de projeto;



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

II – quando não for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos, a análise do gestor da parceria
sobre os documentos comprobatórios das despesas da
execução financeira, sua regularidade e conformidade com
o plano de trabalho, para cumprimento do inciso V do § 1º
do art. 59 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;

III – quando houver auditorias realizadas pelos controles
interno ou externo, no âmbito da fiscalização preventiva, a
análise do gestor da parceria sobre o atendimento às
medidas tomadas em decorrência dessas auditorias, para
cumprimento do inciso VI do § 1º do art. 59 da Lei Federal
nº 13.019, de 2014.



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 57 – Na hipótese de o relatório técnico de
monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou
inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará
a OSC para que possa, no prazo de trinta dias:

I – sanar a irregularidade;

II – cumprir a obrigação;

III – apresentar justificativa para impossibilidade de
saneamento da irregularidade ou cumprimento da
obrigação.

Parágrafo único – Serão glosados valores relacionados a
metas descumpridas sem justificativa suficiente avaliada no
caso concreto, a partir dos parâmetros da política pública
setorial e da realidade local.



RELATÓRIO TÉCNICO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 58 – Na hipótese do art. 57, se persistir irregularidade
ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico parcial
de monitoramento e avaliação, caso conclua pela rescisão
unilateral da parceria, deverá determinar:

I – a devolução dos valores repassados relacionados à
irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de
contas não apresentada;

II – a instauração de tomada de contas especial, se não
houver a devolução de que trata a alínea “a” no prazo
determinado.

Parágrafo único – O gestor da parceria deverá adotar as
providências constantes do relatório técnico de
monitoramento e avaliação homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação.



OSC

GESTOR

Notificar a OSC para, em 30 dias:
• Sanar a irregularidade;
• Cumprir a obrigação;
• Apresentar Justificativa

Rescisão da parceria:
• Devolução dos recursos 

referentes à irregularidade;
• Instauração de tomada de 

contas especial.

1º

2º

RELATÓRIO TÉCNICO 
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

QUANDO EVIDENCIAR IRREGULARIDADE OU INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO



OUTRAS AÇÕES DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

• A administração pública deverá realizar visita técnica in loco
para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses
em que esta for essencial para verificação do cumprimento do
objeto da parceria e do alcance das metas.

• Nas parcerias com vigência superior a um ano, a
Administração Pública realizará, sempre que possível,
pesquisa de satisfação, diretamente ou auxiliada.



OUTRAS AÇÕES DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Decreto Municipal nº. 16.746/2017

Art. 63:

§ 2º – É facultado aos órgãos de controle da administração pública a adoção, de modo aleatório,
da sistemática de controle por amostragem, conforme ato do dirigente máximo da entidade da
administração pública municipal, considerados os parâmetros a serem definidos em ato conjunto
do Procurador-Geral do Município e do Controlador-Geral do Município.

§ 3º – A CTGM poderá, a seu critério e a qualquer tempo, solicitar a apresentação de
documentação física referente à execução da parceria a fim de verificar a regular aplicação dos
recursos públicos repassados, bem como determinar a instauração de procedimento de auditoria
de regularidade, além de outras ações de fiscalização.

Art. 58:

§ 5º – A cada ano, poderá ser realizada auditoria por amostragem, mediante seleção aleatória
dos termos de colaboração e termos de fomento, com base na prestação de contas simplificada
prevista neste artigo, conforme critérios definidos em ato conjunto do Procurador-Geral do
Município e do Controlador-Geral do Município, cuja divulgação será feita no Portal das Parcerias.



OUTRAS AÇÕES DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos
órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada
pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes em cada esfera de governo.

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas
aos mecanismos de controle social previstos na legislação.



Monitoramento e Avaliação
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Avaliação da Prestação de Contas

OSC
SUCC TÉCNICO GESTOR



Avaliação da prestação de contas

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 69

(...)

§ 5º. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas
pela administração pública observará os prazos previstos nesta
Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de
imediata instauração de tomada de contas especial.



Avaliação da prestação de contas
Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento
dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.



Avaliação da prestação de contas

Lei Federal nº. 13.019/2014

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será
concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade
ou cumprir a obrigação.

§ 1o O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por
notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a
administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de
contas e comprovação de resultados.

§ 2o Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão,
não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e
obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.



Avaliação da prestação de contas
Decreto Municipal nº. 16.746/2017:

Art. 72 – Exaurida a fase recursal, o órgão ou a entidade da administração
pública municipal deverá:

I – no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar na
plataforma eletrônica as causas das ressalvas;

II – no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no
prazo de quinze dias úteis:

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou
inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não
apresentada;

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, de 2014.



AÇÕES 
COMPENSATÓRIAS



Ações compensatórias
Lei Federal nº. 13.019/2014, Art. 72:

§ 2o Quando a prestação de contas for avaliada como irregular,
após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a
organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para
que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação
de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo
de colaboração ou de fomento e a área de atuação da
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do
plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou
fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.



Ações compensatórias
Requisitos (cumulativos):

- Prestação de Contas rejeitadas;

- Solicitação apresentada pela OSC;

- Autorização pelo dirigente máximo do órgão;

- Novo Plano de Trabalho;

- Tempo de execução da ação compensatória não superior a
50% do período de execução da parceria;

- Não tenha havido dolo ou fraude;

- Não seja o caso de devolução integral dos recursos.
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TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

A tomada de contas especial – TCE encontra-se definida no art.
2º da Instrução Normativa TCU n.º 71/2012 e no art. 82 da
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.º 507/2011:

“Tomada de Contas Especial é um processo administrativo
devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar
responsabilidade por ocorrência de dano à administração
pública federal, com apuração de fatos, quantificação do dano,
identificação dos responsáveis e obter o respectivo
ressarcimento.” (art. 2º, caput, da IN/TCU n.º 71/2012).



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Lei Federal nº. 13.019/2014:

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública
no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente da administração
pública.



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Lei Federal nº. 13.019/2014:

§ 5º A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela
administração pública observará os prazos previstos nesta Lei,
devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de
imediata instauração de tomada de contas especial.



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

LINKS DE INTERESSE

mailto:lais.lopes@presidencia.gov.br
http://www.tce.mg.gov.br/
http://www.mapaosc.ipea.gov.br/
http://www.participa.br/articles/public/0055/0335/E16A12_-_SG-PR_-_Produto_final_-_Tipologias_e_boas_pr_ticas_MROSC.pdf
http://www.participa.br/osc
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