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ATENÇÃO!  

                             Este ícone chama a atenção para pontos aos quais você deve ficar atento na leitura do 

manual. 

 

LEITURA NECESSÁRIA 

Este ícone indica os artigos de lei mais importantes sobre os temas. 

 

DICAS 

Este ícone traz dicas para auxiliar no entendimento ou execução do que determina a 

legislação. 
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Intersetorialidade e confiança mútua: pedras fundamentais das parcerias 

do poder público com as organizações da sociedade civil 

As relações do Terceiro Setor com o Estado passaram por mudanças regulatórias 

recentes e necessárias. Considerada a ausência de norma geral que as regulassem 

de forma padronizada, o notável crescimento dos ajustes firmados e o 

reconhecimento da importância das organizações na execução de políticas 

públicas e projetos de interesse público,  o caminho não poderia ser outro. Era 

preciso mudar.  

Quem coordenou e impulsiou o processo de mudança com a construção do Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) - do qual resultou a Lei 

nº 13.019/2014 – foi a Secretaria-Geral da Presidência da República, sucedida 

pela Secretaria de Governo da Presidência da República, de 2011 a 2016, sob a 

batuta inteligente, lúcida e muito bem preparada da advogada Laís de Figueirêdo 

Lopes. 

No Município de Belo Horizonte, o desafio relevante da implementação da Lei nº 

13.019/2014 na  gestão do Profeito Kalil coube à Procuradoria-Geral do 

Município. Essa é então uma das nossas grandes motivações frente ao órgão: 

implementar o MROSC em BH. Queremos não apenas assegurar a correta 

aplicação dos princípios e regras da nova lei, mas garantir também o espírito da 
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discussão que a emanou, proporcionando um ambiente institucional favorável à 

existência das OSCs e as suas relações de parceria com o Município.  

Por isso, a partir do diálogo local e contando com a experiência acumulada no 

processo federal, trouxemos para Belo Horizonte o que havia de mais inovador 

na gestão pública para a implementação do MROSC, possibilitando a criação de 

caminhos e sinergias positivas. A governança do processo na gestão pública conta 

com a Gerência de Apoio às Parcerias – GAP, criada na PGM, e com o Conselho de 

Fomento e Colaboração - Confoco–BH,  como espaço de articulação intersetorial e 

com a participação da sociedade civil para monitorar a boa implementação e a 

contrução de conteúdos e processos de apoio a gestores, organizações e 

conselhos de políticas públicas e direitos.  

Depois da publicação do Decreto Municipal nº 16.746/2017 - ato local da 

regulação das relações entre o Município e as OSCs - o passo seguinte é a 

publicação  deste manual, com o propósito de orientar os interessados sobre as 

premissas e os procedimentos para a efetivação das parcerias, em todas as suas 

fases: planejamento, seleção e celebração, execução, monitoramento e avaliação e 

prestação de contas. A sua elaboração contou com um primeiro olhar do Confoco-

BH, mas o manual permanece aberto a sugestões do público. No processo de 

construção coletiva, buscaremos sempre agregar mais olhares e contribuições 

das organizações e dos servidores públicos envolvidos no processo.  

Transformar o Município de Belo Horizonte em um modelo de implementação 

municipal da Lei nº 13.019/2014, que valoriza a importância das organizações e 

das relações de parceria para as políticas públicas da cidade, é hoje uma missão 

institucional importante da Prefeitura de Belo Horizonte, que conta com o apoio 

incondicional desta Procuradoria-Geral do Município, e que não será realizada 

sem o apoio dos demais órgãos de governo e do Terceiro Setor de Belo Horizonte. 

Sabemos que, juntos, vamos melhor.  

 

 

Tomáz de Aquino Resende 

Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte 
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MROSC: entenda o que é o novo regime jurídico de 

parcerias entre OSCs e Estado 

Este manual destina-se a tratar dos principais dispositivos da Lei nº 13.019/2014 e do 

Decreto Municipal nº 16.746/2017, para que os servidores públicos e os representantes 

da sociedade civil conheçam e entendam como funciona o novo regime jurídico de 

parcerias entre o Município de Belo Horizonte e as organizações da sociedade civil. 

Importante começar com conceitos básicos sobre a Lei para apoiar a sua compreensão. 

A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as 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; e define 

diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 

sociedade civil – OSCs. 

A nova lei se aplica às parcerias firmadas pela administração pública municipal com as 

organizações da sociedade civil, afastando, expressamente, a aplicação da Lei nº 

8.666/93. Os “convênios” foram substituídos pelos novos instrumentos e não mais serão 

utilizados para as relações jurídicas entre Estado e organizações da sociedade civil, com 

exceção das parcerias entre os entes estatais e as entidades de saúde na utilização de 

recursos do SUS, conforme o art. 84 da Lei nº 13.019/2014. 
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1.1. Abrangência nacional e o Município de Belo Horizonte  

Os novos princípios e regras da Lei nº 13.019/2014 incidem sobre as parcerias 

celebradas entre as organizações da sociedade civil e a administração pública 

federal, estadual, distrital e municipal. A Lei entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 

para a União, os Estados e o Distrito Federal e em 1º de janeiro de 2017 para os 

Municípios do País. A nova Lei se aplica, então, para todos os entes da federação, bem 

como às suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista prestadoras de serviço público e suas subsidiárias, todos entendidos 

como administração pública, direta ou indireta, alcançados pelo disposto no § 9º do art. 

37 da Constituição Federal. 

Dessa forma, a partir do mesmo alicerce legal, cada ente da federação pode regulamentar 

a Lei considerando a realidade local. O Município de Belo Horizonte editou em dezembro 

de 2016 o Decreto nº 16.519/16 e o Decreto nº 16.528/16. Em 2017, após consulta 

pública e revisão dos atos normativos citados, o Município de Belo Horizonte publicou o 

Decreto nº 16.746/2017 (alterado pelo Decreto nº 16.804/2017) que revogou os demais 

e  que está em vigor atualmente. 

Leia mais em Lei nº13.019/2014: Art. 5 e 6 

 

1.2. Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação 

As parcerias são um conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de 

relação jurídica, estabelecida formalmente, entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade e/ou de 

projeto. A formalização será feita por meio dos novos instrumentos: termos de 

colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação, os quais trarão as obrigações 

e os direitos envolvidos na parceria.  

O termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 

recursos financeiros.  
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O termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 

financeiros.  

O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

que não envolvam a transferência de recursos financeiros e que podem ser 

propostas tanto pela administração pública quanto pela organização da sociedade civil. 

Em quaisquer dos instrumentos firmados, a elaboração e a apresentação do plano de 

trabalho são de competência da organização da sociedade civil, sendo a concepção das 

ações, no termo de fomento, de livre iniciativa das organizações e, no termo de 

colaboração, parametrizadas pela administração pública municipal, devendo ser sempre 

garantida à OSC a possibilidade de complementação ou de adequação à sua realidade.  

 

 

A Lei fez uma distinção entre atividade e projeto, sendo atividade um conjunto de 

operações realizadas de modo contínuo ou permanente no tempo, das quais resulta um 

produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela 

administração pública e pela organização da sociedade civil; e projeto um conjunto de 

operações, limitadas no tempo, com princípio e fim determináveis, das quais resulta um 

produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública 

e pela organização da sociedade civil.  

 

 

TERMO DE FOMENTO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Objetivo deve ser 

incentivar prioritariamente 

projetos desenvolvidos ou 

criados por uma OSC, com 

transferência de recursos 

financeiros. 

Objetivo deve ser executar 

prioritariamente atividades 

parametrizadas pela 

administração pública, com 

transferência de recursos 

financeiros. 

Objetivo deve ser executar 

projetos ou atividades sem 

transferência direta de recursos 

financeiros públicos, ainda que 

seja previsto compartilhamento 

de recurso patrimonial. 
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Fonte: LOPES, Laís de Figueirêdo; SANTOS, Bianca dos; e BROCHARDT, Viviane (Coord.), Entenda o MROSC - Marco Regulatório das 
Organizações da sociedade civil: Lei nº 13.019/2014, Secretaria de Governo da Presidência da República, Brasília, 2016. p. 23.  
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1.3. Quem são as organizações da sociedade civil 

São consideradas organizações da sociedade civil as associações, fundações, 

cooperativas e organizações religiosas, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 

13.019/2014: 

 

(i) Associações ou Fundações que, como entidades privadas sem fins 

lucrativos, não distribuam entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e que os apliquem integralmente na consecução do respectivo objeto social, 

de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  

 

(ii) Sociedades Cooperativas, previstas na Lei nº  9.867, de 10 de novembro 

de 1999, integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 

social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 

trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores 

rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas 

para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou 

 

(iii) Organizações Religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 

interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente 

religiosos.    

 

Como regra geral, para que uma organização possa firmar com o Município parcerias 

em que haja repasse de recursos públicos, é preciso que ela possua:  
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 1 (um) ano, ou mais, de existência. Nos casos de atuação em rede, o 

tempo mínimo que se aplica à organização celebrante da parceria é de 5 

(cinco) anos de existência;  

 comprovação de experiência em atividades ou projetos semelhantes 

àqueles nos quais a organização está se propondo a atuar; e 

 capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos. 

A comprovação da experiência poderá ser feita, entre outros documentos, conforme 

disposto no art. 27, inciso V, do Decreto nº 16.746/2017, com a apresentação de:  

    declarações de experiência e de capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, 

redes, OSCs , movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, 

conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;  

    instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 

OSCs;  

    relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  

     publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 

realizadas pela OSC ou a respeito dela;  

     currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados ou empregados. 

Os documentos descritos acima são exemplificativos. A administração pública 

municipal pode aceitar qualquer um deles ou, ainda, admitir a comprovação por meio 

de outros. 

Importante mencionar que a capacidade técnica e operacional da OSC independe da 

capacidade já instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de 

bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o 

cumprimento do objeto da parceria, conforme disposto no § 1º do art. 27 do Decreto nº 

16.746/2017 e do § 5º, da alínea “c” do inciso V, do art. 33 do Decreto nº 13.019/2014. 
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A Lei nº 13.019/2014 determina que a OSC preveja obrigatoriamente em seu estatuto 

ou regimento interno cláusulas que indiquem:  

 finalidade de relevância pública e social correspondente ao objeto da parceria; 

 previsão de transferência de patrimônio para outra OSC em caso de dissolução; 

 escrituração de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

O estatuto social é o ato constitutivo das associações, fundações e organizações religiosas 

que deve ser registrado em cartório para criação de organizações da sociedade civil em 

geral. No caso das cooperativas, o ato constitutivo é o contrato social e o local de registro 

é a Junta Comercial. O regimento interno não é obrigatório. As organizações podem optar 

ou não por ter este documento adicional para disciplinar as regras internas.   

 

Esses requisitos fazem parte do reconhecimento de que as organizações são legítimas 

para celebrar parcerias com o Estado, independentemente do formato societário para 

revestir suas atividades e sem necessidade de ter uma certificação prévia do Estado. O 

histórico da organização conta e pode ser demonstrado por diversos tipos de 

documentos, não devendo a administração pública municipal exigir condições que não 

estejam previstas no MROSC.  

        Leia mais em Lei nº13.019/2014: Art. 33 e Decreto nº 16.746/2017: Art. 27. 

 

Alerta OSC: Mantenha atualizados os seus cadastros nos órgãos públicos. 

 

Dica OSC: Solicite e guarde registros e documentos que comprovem sua 

atuação em projetos e atividades com o poder público, empresas, organismos 

internacionais ou outros parceiros. 
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1.4. Atuação em rede 

 

A nova lei estimula a atuação em rede como um arranjo institucional típico da lógica da 

sociedade civil organizada. Trata-se de uma forma de execução conjunta que deve ser 

planejada no momento da proposta por duas ou mais organizações da sociedade civil. 

 

A relação da administração pública é exclusivamente com a OSC celebrante. Isso significa, entre 

outros pontos, que, mesmo atuando em rede, a responsabilidade integral para com a 

administração pública será da organização que celebrar o termo de colaboração ou de 

fomento. 

 

Como requisitos obrigatórios, a organização da sociedade civil celebrante do termo de fomento 

ou de colaboração deve possuir:  

 mais de 5 (cinco) anos de inscrição ativa no CNPJ; e 

 capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a 

atuação da(s) organização(ões) que com ela estiver(em) atuando em rede. 

 

Para atuar em rede, a OSC que celebra a parceria com a administração pública (chamada de 

OSC celebrante) e aquelas que a auxiliarão na execução da parceria (chamadas de OSCs 

executantes não celebrantes) deverão firmar um contrato. Esse contrato não tem a 

participação da administração pública. A formalização dessa atuação entre a OSC celebrante e 

cada uma das OSCs executantes e não celebrantes se dará por meio de termo de atuação em 

rede, que deverá deixar claro qual será a forma de execução do objeto, as atribuições e 

responsabilidades de cada organização na condução da parceria.  

 

A organização celebrante deverá comunicar a formalização de cada organização da rede à 

administração pública em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do(s) termo(s) de 

atuação em rede. Como gestora da rede, fica responsável ainda por checar a regularidade 

jurídica e fiscal das demais organizações da rede (executantes e não celebrantes).  

 

É importante destacar que a atuação em rede não caracteriza subcontratação de 

serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e operacional da organização 

da sociedade civil celebrante.   
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Leia mais em Lei nº13.019/2014: Art.35-A e Decreto nº 16.746/2017: 

Capítulo VI. 

 

1.5. Obrigatoriedade de chamamento público 

A celebração das parcerias deve ser realizada, como regra, após seleção pública da 

organização da sociedade civil para a execução de determinado objeto. Há, assim, a 

determinação legal de que a administração pública adote o chamamento público por 

meio da publicação de editais como forma de escolha das organizações parceiras. As 

únicas hipóteses em que o chamamento público está autorizado a não ocorrer são as 

previsões de dispensa, inexigibilidade e não incidência do chamamento elencadas na 

própria Lei.  

O chamamento é o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil 

para firmar parceria nas modalidades que envolvam transferências de recursos públicos 

(termo de fomento e termo de colaboração), ou quando se tratar da celebração de um 

acordo de cooperação que envolva comodato, doação de bens ou outra forma de 

compartilhamento de recurso patrimonial. Ele deve observar os princípios da isonomia, 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo, dentre outros. 

Os parâmetros mínimos pré-estabelecidos para os editais de chamamento aumentam o 

controle prévio das parcerias e também garantem a democratização do acesso das 

organizações aos recursos públicos.  

Saiba mais no Capítulo 3, que trata da seleção e celebração.  

 

Dica OSC: Fique de olho nos editais de chamamento público publicados no 

Portal das Parcerias da Prefeitura de Belo Horizonte.  
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1.6. Execução Financeira 

As organizações são responsáveis pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos. Na execução destes recursos, poderão adotar métodos usualmente 

utilizados no setor privado para as compras e contratações, como, por exemplo, a seleção 

de pessoas por entrevista convocada em anúncio divulgado em suas redes ou a cotação 

de preços nos fornecedores. 

Há autorização para pagamento das equipes de trabalho, independentemente do tipo de 

vínculo trabalhista com a organização. Poderão ser pagos os funcionários da organização 

alocados para a execução da parceria, os dirigentes da organização que atuarem 

diretamente nos projetos ou atividades ou terceiros contratados especificamente. Os 

custos indiretos, como água, luz, gás, internet, transporte, aluguel, telefone, serviços 

contábeis, assessoria jurídica, de comunicação e serviços gráficos, poderão ser pagos, 

também, com recursos da parceria.  

Saiba mais no Capítulo 4, que trata da execução.  

Leia mais em Lei nº 13.019/2014: Art.46, III; e Decreto Municipal nº 16.746/2016: 

Art.40. 

 

1.7. Monitoramento e Avaliação 

Há uma valorização do monitoramento e da avaliação da parceria, que devem ser 

realizados em todos os estágios para efetivo acompanhamento da execução dos projetos 

e das atividades, com especial atenção para os resultados alcançados pela organização 

parceira. A administração pública deverá criar uma ou mais comissões de monitoramento 

e avaliação nos órgãos para acompanhar o trabalho dos gestores e formular soluções que 

aperfeiçoem a gestão das parcerias.  

O monitoramento poderá envolver visitas aos locais de desenvolvimento das parcerias e 

pesquisas de satisfação com os beneficiários, especialmente em parcerias de atividades 

de natureza continuada.  

O gestor da parceria, servidor municipal designado na celebração do contrato, é a pessoa 

de referência que irá acompanhar toda a execução das ações previstas pela organização 

parceira. É o canal de comunicação que a OSC tem, seja para conversar sobre as 
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dificuldades e possibilidades de melhoria, seja para celebrar os ganhos e resultados 

alcançados. No geral, aperfeiçoar a execução da parceria é ato constante e serve para 

evitar o não atingimento de metas e objetivos e a reprovação das contas, entre outras 

questões. 

Saiba mais no Capítulo 5, que trata do monitoramento e avaliação.  

 

1.8. Prestação de Contas 

A prestação de contas deverá possibilitar que a administração pública avalie o 

cumprimento do objeto da parceria a partir da verificação das metas previstas. Assim, a 

prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá demonstrar 

o alcance das metas e resultados, cabendo à administração pública priorizar o controle de 

resultados e a verdade real na análise da prestação de contas da parceria.  

A execução financeira pode ser exigida em hipóteses específicas, razão pela qual não deve 

a organização descuidar de guardar os comprovantes das despesas e alimentar o sistema 

eletrônico com as informações necessárias. O controle de resultados exige de ambas as 

partes muita atenção no processo de pactuação inicial para a construção dos parâmetros 

que depois serão observados na fase de prestação de contas.  

Saiba mais no Capítulo 6, que trata da prestação de contas.  
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O que é preciso planejar par implementar o MROSC – 

BH? 

 

O Município de Belo Horizonte é pioneiro no país por instituir uma governança 

institucional na administração pública para apoiar a implementação da Lei nº 

13.019/2014.  

O ponto focal no Poder Executivo Municipal, responsável por coordenar a 

implementação do novo regime jurídico de parcerias em Belo Horizonte, é a 

Procuradoria-Geral do Município – PGM. Este é o órgão central que deve zelar pela boa 

aplicação da Lei, aperfeiçoar e fomentar essas relações no âmbito municipal.  

Coordenar a implementação do novo regime jurídico de parcerias na prática não é uma 

tarefa fácil e exige de todos os atores envolvidos um ânimo positivo para que o propósito 

atribuído à PGM no Decreto nº 16.746/2017 atinja seus resultados na cidade.  

 

2.1. Gerência de Apoio às Parcerias (GAP) - o que é e quais as suas funções 

 

O Decreto nº 16.746/2017 instituiu em seu artigo 4º que 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 nº 13.019/2014 no Município de 

Belo Horizonte e orientar os órgãos e entidades da administração pública municipal 

quanto à materialização e viabilização das parcerias das pastas finalísticas com as OSCs. 
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Esse suporte é extremamente importante para ajudar as secretarias setoriais na 

implementação de suas competências institucionais quando decidirem realizar parcerias 

com as organizações.   

 

Além disso, são atribuições da GAP para dar efetividade ao novo regime jurídico: 

 assistir o prefeito, órgãos e entidades da administração pública municipal em relação 

às normas incidentes sobre as parcerias das OSCs  com o Poder Executivo; 

 

 elaborar, propor e revisar atos normativos de regulamentação da Lei Federal nº 

13.019/2014, e as minutas padrão dos editais de chamamento público, termos de 

colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação, plano de trabalho e demais 

instrumentos relevantes; 

 

 apoiar os órgãos e as entidades da administração pública municipal na construção das 

orientações normativas complementares, de acordo com as especificidades dos 

programas e das políticas públicas setoriais, notadamente as portarias com regras de 

credenciamento das organizações na área de assistência social, educação e saúde; 

 

 propor e analisar ferramentas e medidas que visem à desburocratização na aplicação 

dos recursos e o fortalecimento da relação com as OSCs  no Município; 

 

 propor e revisar os manuais de orientação aos gestores e OSCs  quanto à aplicação da 

Lei Federal nº 13.019/2014, incluindo ferramentas de gestão e outros conteúdos 

como parâmetros para objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de 

resultados, nos termos do § 1º do art. 63 da referida Lei; 

 

 uniformizar a interpretação, conciliar e auxiliar na resolução administrativa de 

divergências e litígios referentes às normas atinentes às parcerias das OSCs  com o 

Poder Executivo, dirimindo controvérsias e limites das especificidades de cada 

política pública; 

 

 discutir e encaminhar aos órgãos competentes as demandas de integração dos 

sistemas eletrônicos municipais,  adequando-os à Lei Federal nº 13.019/2014 e aos 

demais sistemas estaduais e federais; 
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 mobilizar, engajar, construir conteúdos e auxiliar, em conjunto com os órgãos e 

entidades da administração pública municipal, na capacitação e formação voltadas 

para servidores públicos, representantes de OSCs , conselheiros de direitos e de 

políticas públicas em relação às normas incidentes sobre as parcerias das OSCs  com o 

Poder Executivo; 

 

 articular, mobilizar e gerir parcerias para promover a implementação da Lei Federal 

nº 13.019/2014, em especial com instituições de ensino superior, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunais de Contas e 

demais órgãos do sistema de justiça e de controle;  

 

 articular, entre os órgãos e entidades da administração pública municipal, com 

participação da sociedade civil e dos conselhos de direitos e de políticas públicas, 

ações que respondam às demandas recebidas, no melhor interesse das parcerias; 

 

 articular, em conjunto com a Controladoria-Geral do Município – CGM, a 

sistematização e o envio periódico de dados necessários sobre parcerias celebradas 

entre as OSCs sediadas em Belo Horizonte e a administração pública municipal ao 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, para inserção no Mapa das OSCs,  

com a finalidade de promover a transparência ativa, permitir análises e divulgar 

dados relevantes; 

 

 planejar, propor e coordenar a execução da política de fomento, de colaboração e de 

cooperação com organizações da sociedade civil, em diálogo com o Confoco-BH, 

apresentando a cada ano plano de ação e relatório de atividades para divulgação e 

amplo conhecimento; 

 

 prestar suporte técnico e administrativo ao Confoco-BH. 

 

Você pode entrar em contato com a  GAP para esclarecimentos de dúvidas pelo 

e-mail: gap@pbh.gov.br 
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2.2 Confoco-BH  

Para consolidar o MROSC como uma política de fomento e colaboração, a Lei nº  

13.019/2014, em seu artigo 15, prevê, como instância participativa, a criação de um 

Conselho de Fomento e Colaboração às Parcerias, de composição paritária entre 

representantes governamentais e de organizações da sociedade civil. 

O Decreto nº 16.746/2017 criou no Município de Belo Horizonte o Confoco-BH, conselho 

de natureza consultiva, com competências que interagem com a Gerência de Apoio às 

Parcerias de maneira complementar, possibilitando o diálogo com a Procuradoria-Geral 

do Município,  órgão central responsável pela implementação da Lei.   

 

O Conselho Municipal de Fomento e Colaboração de Belo Horizonte – Confoco-BH – é  órgão 

colegiado paritário de natureza consultiva e de assessoramento permanente, integrante da 

estrutura da PGM por suporte técnico administrativo, 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, de 2014. 

  

Compete ao Confoco-BH: 

 

 assistir, opinar e manter diálogo com a PGM, por meio da Gerência de Apoio às Parcerias,  

demais órgãos e entidades da administração pública municipal e as OSCs  em relação às 

normas incidentes sobre as parcerias das OSCs  com o poder público, às minutas-padrão 

e aos demais instrumentos relevantes; 

 

 apoiar a formulação, monitorar e avaliar a política de fomento, de colaboração e de 

cooperação com organizações da sociedade civil no âmbito do Município; 

 

 sugerir alterações nos manuais de que trata o § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 

13.019/2014, incluindo ferramentas de gestão e outros conteúdos como parâmetros 

para objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de resultados, considerando as 

políticas setoriais e a realidade local; 

 

 identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e tipologias de irregularidades na gestão 

das parcerias das OSCs  com a administração pública municipal, para induzir acertos e 

evitar erros, em articulação com representantes de órgãos de controle interno e externo; 
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 receber as Propostas de Manifestação de Interesse Social, instaurar os procedimentos 

nos termos deste Decreto, promover as oitivas da sociedade sobre o tema, solicitar 

pareceres dos órgãos ou entidades da administração pública responsáveis, divulgar 

resultados e emitir relatórios periódicos sobre o tema;  

 

 realizar e promover estudos e análises sobre as parcerias das OSCs  com o poder público 

municipal, diretamente ou por meio de instituições de ensino superior, entidades 

dedicadas à pesquisa, conselhos de políticas públicas e direitos, dentre outros; 

 

 mobilizar as OSCs  para o preenchimento de informações complementares às das 

parcerias públicas no Mapa das OSCs , com a finalidade de promover a transparência 

ativa, permitir análises e divulgar dados relevantes; 

 

 propor e apoiar a realização de processos formativos conjuntos entre servidores 

públicos, representantes da sociedade civil e de conselhos de direitos e de políticas 

públicas, para qualificar as relações de parceria; 

 

 estimular e mobilizar a participação social e as parcerias com as OSCs  nos órgãos e 

entidades da administração pública municipal; 

 

 manter estreito intercâmbio e consultar, sempre que necessário, conselhos de direitos e 

de políticas públicas sobre normas, ferramentas ou ações que tenham correspondência 

com temas de sua competência; 

 

 aprovar seu Plano de Ação, Relatório de Atividades e Regimento Interno. 

 

O mandato dos conselheiros tem duração de 4 (quatro) anos e a primeira composição de 

representantes da sociedade civil foi definida por indicação do procurador-geral do 

município. A forma para as composições dos próximos mandatos será definida no 

Regimento Interno e aprovado pelo Confoco-BH.  

 

É importante que as OSCs e os órgãos governamentais participem ativamente desse 

espaço de diálogo, ampliando o debate com outros atores interessados, fortalecendo e 

tornando o espaço institucional como mecanismo efetivo na elaboração e implementação 

de uma política de fomento e colaboração na cidade. 

 



 

25 
 

Você pode entrar em contato com o Confoco–BH para esclarecimentos de dúvidas pelo e-

mail: confocobh@gmail.com 

 

       Leia mais em Decreto nº  16.746/2017, art. 5º.  

 

 

 

2.3. Procedimento de Manifestação de Interesse Social - PMIS 

 

O PMIS tem por objetivo permitir a participação da sociedade na proposição de ações e 

projetos nas políticas públicas de interesse público e recíproco, que não estejam 

contemplados em chamamentos públicos ou parcerias em curso no âmbito do órgão ou da 

entidade da administração pública municipal responsável pela política pública. 

 

Trata-se de um mecanismo de participação social previsto na Lei para que a sociedade 

apresente propostas ao poder público que, por sua vez, avaliará a possibilidade de 

realização de um chamamento público, a fim de celebrar a parceria, ou mesmo sua 

inovação e/ou melhoria de sua atuação. 

 

No Município de Belo Horizonte, o processamento do PMIS foi delegado ao Confoco-BH, 

que deverá receber as Propostas de Manifestação de Interesse Social - PMIS, instaurar os 

procedimentos, promover as oitivas da sociedade sobre o tema, solicitar pareceres dos 

órgãos ou entidades da administração pública responsáveis, publicar resultados e emitir 

relatórios periódicos sobre o tema.  

 

O Confoco-BH tem o prazo de até seis meses para cumprir todas as etapas previstas no 

Decreto Municipal nº 16.746/2017, a partir do recebimento da proposta de abertura do 

processo administrativo de PMIS. 

 

São etapas do PMIS: 

1. análise de admissibilidade da proposta, com consequente publicação no Portal 

das Parcerias, se preenchidos os requisitos de admissibilidade, a seguir 

indicados; 
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2. decisão sobre a instauração ou não do PMIS, após verificada a conveniência e a 

oportunidade pelo Confoco-BH; 

3. se instaurado o PMIS, oitiva da sociedade sobre o tema; 

4. manifestação, em até 30 (trinta) dias, do órgão ou da entidade da 

administração pública municipal responsável sobre a realização ou não do 

chamamento público proposto no PMIS. 

 

A análise de admissibilidade da proposta deverá checar os seguintes requisitos legais:  

 identificação do subscritor da proposta;  

 indicação do interesse público envolvido; 

 diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou 

desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos 

benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. 

A decisão sobre a instauração ou não do PMIS será tomada a partir da verificação da 

conveniência e oportunidade pelo Confoco-BH.  Se instaurado o PMIS, deverá haver a 

oitiva da sociedade sobre o tema e a manifestação, em até 30 (trinta) dias, do órgão ou da 

entidade da administração pública municipal responsável sobre a realização ou não do 

chamamento público proposto no PMIS.  

 

Se a administração pública municipal entender que há interesse de investir na proposta 

que passou pela oitiva da sociedade, deverá elaborar um edital de chamamento público de 

fomento, de colaboração ou de cooperação. A proponente do PMIS não fica impedida de 

participar.  

 

Importante mencionar que este é um mecanismo de participação social na decisão de 

alocação de recursos financeiros ou patrimoniais. Não deve ser confundido com uma 

ferramenta direta de mobilização de recursos. Sua utilização pode fortalecer as 

organizações que se unirem para fazer propostas conjuntas e demandar do poder público 

o investimento em ideias que não foram pensadas ou não foram contempladas.  

 

Ficará disponível no Portal das Parcerias o modelo de formulário para que as OSCs, os 

movimentos sociais e os cidadãos possam apresentar proposta de abertura de PMIS, que 

deverá atender aos requisitos previstos no art. 19 da Lei Federal nº 13.019/2014. 
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2.4. Transparência 

 

É dever da administração pública municipal e das OSCs dar ampla publicidade e promover 

a transparência das informações referentes às parcerias firmadas. A Lei Federal nº 

13.019/2014, seguindo tendência da Lei de Acesso à Informação – Lei Federal nº 

12.527/2011, determina algumas medidas concretas para garantir que haja transparência 

pública nas relações de parcerias do Estado com as OSCs.  

 

Exige transparência ativa da administração pública de informações básicas sobre as 

parcerias com organizações, assim como exige da sociedade civil a publicidade de 

informações sobre a organização e as parcerias firmadas. Por fim, estabelece o registro das 

informações da execução em plataforma eletrônica para que a prestação de contas seja 

realizada on-line.  

 

As informações que deverão ser divulgadas pelas organizações da sociedade civil e pelo 

órgão público parceiro, conforme art. 10 e 11 da Lei Federal nº 13.019/2014, são: 

 data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão 

da administração pública responsável; 

 nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil - RFB; 

 descrição do objeto da parceria; 

 valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;             

 situação da prestação de contas da parceria, informando a data prevista 

para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua 

análise e o resultado conclusivo;  

 quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da 

parceria, os valores totais utilizados na remuneração da equipe de trabalho, as 

funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o 

respectivo exercício.      

Para operacionalizar as regras da legislação e imprimir um ritmo de transparência ativa 

no município, os atos administrativos referentes à seleção das parcerias serão divulgados 

no Portal das Parcerias e os referentes à execução e prestação de contas serão 
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registrados no Sistema Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres – SUCC. As 

organizações da sociedade civil poderão cumprir suas regras de transparência em site 

próprio ou na plataforma pública Mapa das Organizações da Sociedade Civil, além da 

divulgação em suas sedes ou nos locais em que desenvolvam as ações da parceria. Confira, 

a seguir, cada uma dessas ferramentas.  

 

2.4.1. Portal das Parcerias  

O Município de Belo Horizonte, por meio do Portal das Parcerias, disponibiliza todas as 

informações referentes às parcerias celebradas, incluindo todos os chamamentos públicos, 

alem de justificativa para dispensa, inexigibilidade e eventuais emendas parlamentares. O 

endereço eletrônico do Portal é: https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/ 

É também no portal que as organizações parceiras acessam o sistema de envio da 

prestação de contas dos termos de fomento, colaboração e acordos de cooperação 

celebrados. 

Como repositório de informações sobre as parcerias, todo material de capacitação ou de 

sensibilização construído será público e colocado à disposição no Portal das Parcerias, 

podendo ser replicado em outros sites. 
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Será reservado um espaço no Portal das Parcerias para que o Confoco-BH divulgue suas 

informações, o modelo de formulário de PMIS e as propostas de instauração a ele 

encaminhadas pela sociedade.  

 

 

Alerta PBH: Dispõe o Decreto Municipal nº 16.746/2017, no seu art. 6º., § 6º, que 

as informações sobre as parcerias que gerem efeito contra terceiros, tais como 

editais, justificativas de dispensa e inexigibilidade, entre outros, deverão ser 

publicados no DOM e no Portal das Parcerias, assim como os extratos das parcerias 

celebradas. 

 

 

2.4.2. Sistema Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres – SUCC 

Os novos instrumentos termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação 

serão geridos eletronicamente no Sistema Unificado de Contratos, Convênios e 

Congêneres - SUCC. 

O Município de Belo Horizonte concentra em sistema único, adaptado para recepcionar os 

novos instrumentos jurídicos instituídos pela Lei nº 13.019/2014, o registro das 

principais informações de seus contratos, convênios e instrumentos congêneres.   

 

 

2.4.3. Mapa das Organizações da Sociedade Civil 

O Decreto Municipal nº 16.746/2017 fomentou a utilização de plataforma pública “Mapa - 

Mapa das Organizações da Sociedade Civil”, a fim de dar transparência às parcerias e 

dados das OSCs parceiras:  

 

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

 

O Mapa das Organizações da Sociedade Civil é uma plataforma on-line georreferenciada de 

transparência pública que contém as 400 mil organizações da sociedade civil (OSCs) do 

país, incluindo aquelas que estabelecem parcerias com a administração pública.  
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Uma das principais ferramentas da plataforma é a busca de informações das OSCs, o que 

constitui importante fonte de conhecimento para distintos públicos: gestores públicos, 

representantes de OSCs, pesquisadores, jornalistas e demais cidadãos.  

O Mapa é coordenado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. Do ponto de 

vista legal e institucional, o projeto está alicerçado no Decreto Federal nº 8.726/ 2016, que 

regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014. O decreto atribui ao Mapa das Organizações da 

Sociedade Civil a finalidade de reunir e divulgar bases de dados oficiais com informações 

sobre as parcerias celebradas entre as OSCs e a administração pública. Além disso, atende 

complementarmente à Lei de Acesso à Informação, ao Decreto nº 8.789 de 2016, que 

prevê o compartilhamento de bases na administração pública, e ao Decreto nº 

8.777/2016, que dispõe sobre política de dados abertos do governo federal. 

Essa plataforma pode ser utilizada para contribuir com a transparência das parcerias 

firmadas entre as organizações da sociedade civil e a administração pública e, também, 

para apoiar o cumprimento da obrigação legal de transparência pelas OSCs, na medida em 

que o sítio eletrônico público do Mapa das OSCs poderá servir para fins de manutenção da 

informação atualizada da OSC. 

Em geral, a regra é que as OSCs divulguem as informações citadas no item 2.5 deste 

manual nos seus sites, quando tiverem, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e 

oitenta dias após a apresentação da prestação de contas final. No caso de atuação em rede, 

essa obrigação é apenas da OSC celebrante, que deverá trazer informações sobre si e sobre 

as OSCs não celebrantes e executantes. 

A boa notícia é que a inclusão e a manutenção de informações atualizadas previstas nesse 

artigo poderão ser feitas no sítio eletrônico público do Mapa das OSCs em substituição aos 

sítios eletrônicos institucionais das OSCs.  
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Alerta OSC: Dispõe o Decreto Municipal nº 16.746/2017, no seu art. 6º, § 6º, que as 

OSCs divulgarão nos seus sítios eletrônicos institucionais oficiais, quando houver, e 

em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas 

ações, desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a 

apresentação da prestação de contas final, as informações de que trata o art. 11 da 

Lei Federal nº 13.019, de 2014.  

 

O Mapa das OSCs é uma boa prática de “compliance” para o cumprimento de 

obrigações de transparência das OSCs em relação a recursos públicos no Brasil. O 

termo “compliance” tem origem no verbo em inglês ‘to comply’, que significa agir de 

acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, 

estar em “compliance” é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e 

internos. 

 

 

2.5. Acessibilidade 

 

A Lei nº 13.019/2014 tem como fundamento a participação social e busca, dentre outros 

objetivos, o respeito à diversidade, a promoção do desenvolvimento inclusivo, sustentável e a 

garantia do direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. 

 
Assim, no âmbito das parcerias, a acessibilidade para pessoas com deficiência deve orientar 

tanto as ações das OSCs, como do poder público – destacando-se que, nesse último caso, a falta 

de acessibilidade pode configurar ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.249/1991). 

 

Diante disso, é importante entender a quem a norma se refere quando menciona as pessoas com 

deficiência e como lidar com a questão da acessibilidade. 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que possuem algum impedimento de longo prazo, de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, em interação com uma ou mais barreiras, 

podem se ver impedidas de participar de forma plena e efetiva da vida em sociedade.  
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A acessibilidade, por sua vez, é um direito em si e um princípio orientador que determina a 

adoção de medidas e a disponibilização de recursos e tecnologias que permitam às pessoas com 

deficiência usufruir de espaços, acessar conteúdos, participar de atividades e exercer seus 

direitos em igualdade de condições com as demais.  

 

Os editais de chamamento, por exemplo, devem ser publicados e disponibilizados em formatos 

acessíveis, ou seja, em arquivos digitais que possibilitem seu acesso por meio de 

softwares leitores de telas, com o recurso de leitura de voz sintetizada, ampliação de caracteres, 

diferentes contrastes e impressão em Braille, para que seu conteúdo possa ser acessado por 

pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Para que as pessoas com deficiência auditiva ou 

surdez acessem o conteúdo dos editais, o poder público pode se valer da linguagem de Libras 

(Língua Brasileira de Sinais), de janela de Libras e legendas, a depender do caso.  

 

Pareceres e demais decisões, bem como todas as comunicações com as OSCs no âmbito das 

parcerias devem ser editadas em arquivos e divulgadas por meios que assegurem a ampla 

acessibilidade às pessoas com deficiência. O mesmo vale para a divulgação pública de dados 

referentes às parcerias. 

 

No que se refere às OSCs, os editais de chamamento devem trazer, como requisito mínimo dos 

projetos a serem apresentados, as medidas de acessibilidade adotadas para que sejam acessíveis 

à pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e aos idosos. A mesma regra se aplica a editais 

relativos aos fundos especiais e para obtenção do Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros. 

 

Ao desenvolver campanhas publicitárias e programações a serem divulgadas ao público em 

geral, as OSCs também deverão observar as medidas necessárias a fim de garantir que as 

pessoas com deficiência tenham acesso ao seu conteúdo.  

 

2.6. Capacitação  

 

No novo normativo, a PBH estimula a formação conjunta entre servidores públicos, 

organizações da sociedade civil, conselhos de direitos e de políticas públicas, que serão 

propostas pelo Confoco–BH ou pelas secretarias setoriais e apoiadas pelo Confoco-BH (art. 

5º. § 1º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 16.746/2017). Em 2017, foram intensificadas as 

capacitações promovidas pela PGM e por secretarias setoriais, com resultados bastante 

positivos. 
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Como próximos passos, em conformidade com o disposto no decreto, o Confoco–BH 

desenvolverá capacitações presenciais e EaD, por meio de aulas em vídeo, gravadas ou ao 

vivo, para orientar as organizações, os servidores públicos e demais interessados sobre a 

implementação da Lei e do Decreto.  Todo material construído é público e colocado à 

disposição no Portal das Parcerias, podendo ser replicado em outros sites que queiram 

divulgar. 

 

É uma boa prática que as secretarias prevejam, também, capacitações para suas próprias 

organizações parceiras, os respectivos servidores públicos e os conselheiros que estarão 

envolvidos no processo de gestão das parcerias, desde a celebração, durante as diferentes 

etapas e até a prestação de contas final, a fim de garantir o melhor desenvolvimento das 

parcerias.  

 

Nesse particular, vale ressaltar o papel fundamental das instituições de ensino superior, 

centros de pesquisa, escolas de governo e centros de formação em geral que atuam com 

capacitação para o Terceiro Setor e para a gestão pública. São bem-vindas todas as 

iniciativas, nos mais diferentes formatos, que possam capacitar amplamente e apoiar a 

operacionalização da lei, garantindo o espírito de sua criação.    
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Como firmar uma parceria? 

 

3.1. Chamamento Público 

 

3.1.1. Regra geral  

A seleção de proposta de OSC para celebração de termo de fomento ou termo de 

colaboração, ou de acordo de cooperação em que haverá compartilhamento 

patrimonial, como regra geral, deverá ser realizada pela administração pública 

municipal por meio de chamamento público. O chamamento poderá ser dispensado ou 

será considerado inexigível nas hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei nº 

13.019/2014, mediante decisão fundamentada do administrador público municipal, 

conforme item 3.1.6. Não haverá incidência de chamamento público nos casos de parcerias 

oriundas de emendas parlamentares e de acordo de cooperação sem compartilhamento 

patrimonial, conforme previsto no art. 29 da Lei nº 13.019/2014.  

 

Alerta  PBH: Os editais de chamamento público, as justificativas de dispensa ou 

inexigibilidade, e as parcerias oriundas de emendas parlamentares serão divulgados 

no Portal das Parcerias e no Diário Oficial do Município – DOM. 
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3.1.2. Edital 

 

Todos os editais de chamamento público deverão respeitar os elementos mínimos descritos na 

Lei nº 13.019/2014 e no art. 9º do Decreto Municipal nº 16.746/2017: 

  a programação orçamentária, quando houver recursos financeiros; 

 o objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da 

ação correspondente; 

 a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 

 os elementos mínimos que devem compor as propostas; 

 as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do 

processo de seleção; 

 o valor de referência ou o teto previsto para a realização do objeto; 

 a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o caso; 

 a minuta do instrumento de parceria; 

 as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria; 

 as datas e os critérios de 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. 

 

O prazo para divulgação do edital será de, no mínimo, 30 (trinta dias), contados da data 

de sua publicação. O Decreto Municipal nº 16.746/2017 dispõe que o edital poderá ser 

impugnado no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação. O edital deverá 

conter, também, as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do 

processo de seleção.   

 

No edital de chamamento público, deverão ser especificados a data, o prazo, as condições, o 

local e a forma de apresentação das propostas e o número de propostas selecionadas. Não há, 

na nova legislação de parcerias, nenhuma menção específica sobre a entrega ou abertura de 

envelopes, como há na Lei nº 8.666/93. Dessa forma, as propostas podem ser enviadas por 

correio ou por métodos mais simplificados, como o correio eletrônico (e-mail). A 

administração pública poderá, a seu critério, fixar período para a entrega das propostas de, no 

mínimo, 3 (três) dias úteis. 
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O que se quis garantir com o chamamento público não são pormenores de uma competição, 

mas o estabelecimento de regras simplificadas que devem ser observadas na boa escolha de 

parceiros para a execução de propostas de interesse público, com garantia de impessoalidade, 

democratizando o acesso às parcerias.  

 

 

Importante definir bem o objeto da parceria com dados e informações sobre a política, o 

plano, o programa e/ou a ação em que se insere a parceria para orientar a elaboração das 

metas e indicadores da proposta pela OSC. O edital poderá incluir cláusulas e condições 

específicas e próprias de sua execução, bem como estabelecer atuação conforme público 

determinado, delimitação territorial, pontuação diferenciada, cotas, entre outros. É também no 

edital que serão previstas as medidas de garantia de acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da 

parceria. 

 

É preciso especificar os critérios de julgamento das propostas, inclusive no que se refere 

à metodologia de pontuação e, se for o caso, ao peso atribuído a cada um dos critérios 

estabelecidos. O edital poderá prever que serão privilegiados critérios como inovação e 

criatividade para fins de julgamento, conforme descrito no Decreto Municipal nº 

16.746/2017. Importante observar que os critérios de julgamento não poderão se restringir ao 

valor apresentado para a proposta e deverão abranger, no mínimo, o grau de adequação da 

proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a 

parceria, e o valor de referência ou teto constante do edital. 

 

Os elementos mínimos que devem compor as propostas deverão estar no edital, quais sejam:  

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

 o valor global, quando for o caso. 
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Sempre que houver recursos financeiros, o edital deverá também conter a programação 

orçamentária e o valor de referência ou o teto previsto para a realização do objeto. Nos 

casos das parcerias com vigência plurianual, ou firmadas no exercício financeiro seguinte ao da 

seleção, o órgão ou a entidade pública municipal deverá indicar a previsão dos créditos 

necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

 

O edital deverá conter, também, a minuta do instrumento de parceria que será assinado no 

momento da celebração da parceria, contendo as cláusulas principais referentes à execução, 

monitoramento e prestação de contas.  

 

Não se deve exigir das OSCs condições para a celebração da parceria que não sejam as 

estabelecidas na Lei e no Decreto Municipal nº 16.746/2017, sendo, portanto, não 

recomendada a exigência de que as OSCs possuam certificação ou titulação concedida pelo 

Estado, exceto quando a exigência decorrer de previsão na legislação específica da política 

setorial. 

 

A administração pública municipal poderá fornecer orientações que auxiliem as OSCs a 

elaborar propostas, por meio de roteiro disponibilizado anexo ao edital ou da realização de 

atividades formativas, tais como cursos, divulgação de cartilhas e oficinas na fase de inscrições 

do chamamento público, preservado, em todos os casos, a impessoalidade que deve reger o 

procedimento. O Decreto Municipal nº 16.746/2017 determina, também, que a administração 

pública municipal disponibilizará, sempre que possível, meios adicionais de divulgação dos 

editais de chamamento público, especialmente nos casos de parcerias que envolvam indígenas, 

quilombolas, povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais sujeitos a restrições de 

acesso à informação pelos meios informatizados de comunicação. 

 

Algumas perguntas podem auxiliar o órgão responsável pela elaboração do edital de 

chamamento público para que, quando da sua preparação, possa disponibilizar informações 

com clareza para todos os interessados: 
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 Qual tipo de parceria firmar? É obrigatório chamamento público? 

 Qual a disponibilidade financeira para a execução desse projeto ou atividade? 

 A qual política, plano, programa ou ação esse projeto ou atividade está vinculado? 

 O que é preciso para uma boa proposta de execução desse projeto ou atividade? 

 Quais medidas de acessibilidade podem ser incluídas de acordo com o objeto desse projeto 

ou atividade? 

 Quais critérios de julgamento das propostas vão possibilitar a seleção das mais adequadas 

propostas para executar esse projeto ou atividade? 

 

Dica: A elaboração do edital poderá ser realizada em diálogo entre a 

administração pública municipal e 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 garantam 

transparência e impessoalidade. 

 

Alerta PBH: O prazo para a divulgação do edital é de, no mínimo, 30 (trinta) dias, 

contados da data de sua publicação. O edital poderá ser impugnado no prazo de até 

10 (dez) dias úteis a partir de sua publicação. 

 

3.1.3. Contrapartida  

 

É proibida a exigência de contrapartida financeira. A previsão de contrapartida em bens e 

serviços pode ocorrer desde que haja justificativa para sua exigência e que se dê por meio 

da utilização de bens e serviços disponibilizados pela OSC, cuja expressão monetária será, 

obrigatoriamente, identificada no termo de fomento ou de colaboração. Não é possível que se 

determine a obrigatoriedade de depósito do valor correspondente à contrapartida, uma vez 

que é vedada a contrapartida financeira.   

3.1.4. Comissão de Seleção 

 

O órgão ou a entidade pública municipal designará, em ato específico publicado no Diário 

Oficial do Município, os integrantes da comissão de seleção do chamamento público, sendo 

necessário ao menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da administração pública municipal. 
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As comissões poderão contar com membros da sociedade civil, quando convidados pela 

administração pública municipal ou quando se tratar das comissões dos conselhos gestores, e 

requisitar o assessoramento técnico de especialista que não seja membro da comissão. Sobre a 

seleção em conselhos gestores de fundos temáticos, veja o item a seguir:  

 

Atenção aos impedimentos! O art. 13 do Decreto Municipal nº 16.746/2017, de acordo 

com a Lei nº 13.019/2014, determina que deverá se declarar impedido quem participou 

nos últimos 5 (cinco) anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou 

empregado de qualquer OSC participante do chamamento público. E, também, quando 

sua atuação configurar infração à ética ou conflito de interesse. Não é necessário sair da 

comissão de seleção, mas deve ser declarado impedido e substituído por outro membro na 

reunião específica em que será avaliada a proposta da entidade com quem manteve ou 

mantém relação jurídica.  

 

3.1.5. Conselhos Gestores de Fundos Específicos  

 

Os chamamentos públicos dos fundos específicos são regidos pelo Capítulo XII do Decreto 

Municipal nº 16.746/2017, uma vez que os processos são conduzidos pelo conselho gestor, por 

meio de suas próprias comissões de seleção, que deverão estar de acordo com a Lei nº 

13.019/2014. 

 

É exigido chamamento público, em duas modalidades, a ser realizado por essa comissão 

designada: 

 Chamamento Público para ações gerais do Fundo;  

 Chamamento Público para obtenção do Certificado de Autorização para 

Captação de Recursos Financeiros. 

 

Fica criado o “Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros” que 

possibilita à OSC captar recursos de terceiros para a execução de seu projeto ou atividade. O 

certificado será concedido à OSC que tiver sua proposta aprovada em processo prévio, 

convocado pelo Conselho.  
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Esse chamamento público será exclusivamente eliminatório; logo, todas as OSCs que 

apresentarem propostas poderão receber o certificado, desde que aprovadas pela Comissão de 

Seleção. 

 

3.1.6. Dispensa e Inexigibilidade 

Poderá haver dispensa de chamamento público:  

 no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de 
relevante interesse público, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 

 nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à 
paz social;      

 quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em 
situação que possa comprometer a sua segurança; e 

 no caso de 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.        

 

Será considerado inexigível de chamamento público:  

 

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

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso 
internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; e 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja 
autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive 
quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 

de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000.  

 

Importante: Considera-se inexigível a realização de chamamento público para celebração 

de parcerias com as caixas escolares criadas pela Lei nº 3.726, de 20 de março de 1984. 
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A decisão fundamentada do administrador público será publicada no Diário Oficial do 

Município e disponibilizada no Portal das Parcerias, e poderá ser impugnada segundo o 

seguinte fluxo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Emenda Parlamentar  

 

A celebração da parceria com recursos oriundos de emendas parlamentares à Lei 

Orçamentária Anual deve observar os requisitos dos arts. 33 e 34 da Lei Federal nº 

13.019/2014, e demais regras previstas na Lei.  

 

O Decreto Municipal nº 16.746/2017 disciplinou a forma de processamento da emenda pelo 

parlamentar, estimulando que o legislativo discuta com a sociedade e com a Prefeitura a 

alocação de recursos para determinado território ou temática. No § 5º do art. 8, estão 

disciplinadas as duas possibilidades. A emenda parlamentar pode:  

 

 

I – ser precedida de realização de chamamento público com delimitação territorial ou 

temática indicada pelo parlamentar, conforme diálogo técnico com o órgão ou entidade 

da administração pública municipal responsável pela execução dos recursos, hipótese 
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em que a(s) OSC (s) vencedora(s) do chamamento será(ão) a(s) escolhida(s) para 

executar a parceria;  

 

II – decorrer de indicação de entidade para celebrar a parceria, desde que o 

parlamentar formalize sua identificação em ofício à administração pública municipal 

contendo, no mínimo, o nome e o CNPJ da entidade, o objeto da parceria e o valor 

destinado, hipótese em que não haverá a realiação de chamamento público, uma vez 

que a escolha da OSC se deu por determinação do próprio parlamentar.  

 

Na hipótese de celebração direta de parcerias com OSC não é necessária apresentação de 

justificativa pelo administrador público municipal, sendo esta substituída pela 

publicação do ofício de indicação que deverá ser divulgado no Portal das Parcerias.  

 

 

3.1.8. Celebração da parceria: documentação necessária 

 

A Lei trouxe a lógica de apreciação de propostas antes dos documentos de habilitação jurídica, 

fiscal e trabalhista visando a simplificar o processo de apresentação pela OSC e de análise pela 

administração pública. Assim, os documentos da OSC só devem ser apreciados em um segundo 

momento da seleção, após a divulgação dos resultados de habilitação da proposta.  

 

Após a decisão da classificação das propostas é que as OSCs terão seus documentos analisados 

para celebrar a parceria. A administração pública municipal convocará a OSC selecionada para 

que, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, apresente o plano de trabalho consolidado a 

ser executado, observando as informações já apresentadas na proposta selecionada e 

cumpridos os requisitos do art. 22 da Lei nº 13.019/2014. O nível de detalhamento exigido na 

fase de seleção quanto aos elementos mínimos da proposta será inferior ao nível de 

detalhamento que será exigido do plano de trabalho na fase de celebração da parceria, de 

acordo com o § 7º do art. 8º do Decreto Municipal nº 16.746/2017.   
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Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá comprovar, no mesmo 

prazo, a sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e apresentar os documentos previstos 

no checklist abaixo: 
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No caso de atuação em rede, a OSC celebrante deverá comprovar à administração pública 

municipal o cumprimento dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019/2014, a serem 

verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no site oficial da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, para demonstrar que a OSC celebrante existe há, no mínimo, 5 (cinco anos) com 

cadastro ativo; 

II – comprovante de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, 

sendo admitido qualquer um destes: 

a) declarações de OSC que componham a rede da qual a celebrante participe ou tenha 

participado; 

b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de 

redes das quais a celebrante participe ou tenha participado; 

c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede das quais a 

celebrante participe ou tenha participado. 

 

 

A atuação em rede é permitida com previsão no edital ou por iniciativa da organização da 

sociedade civil no momento de apresentação da sua proposta, conforme § 10, art. 9º. Do 

Decreto Municipal nº 16.746/2017. 

 

Os documentos previstos neste artigo poderão ser apresentados: 

I – em cópia autenticada por cartório competente; 

II – em cópia simples autenticada por servidor da administração a partir do original; 

III – sem autenticação quando publicados em órgão de imprensa oficial ou já inseridos no 

SUCC, Sucaf ou outro sistema de informação do Município. 
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 3.2. Parecer do órgão técnico e parecer do órgão jurídico 

 

O parecer do órgão técnico da administração pública deverá conter expressamente 

manifestação sobre: 

 

 o mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 

 a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 

cooperação, da parceria prevista nesta Lei; 

 a viabilidade de sua execução; 

 a verificação do cronograma de desembolso;         

 a descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização 

da execução da parceria e procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da 

execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; e 

 a designação do gestor e da comissão de monitoramento e avaliação da parceria.  

 

Além disso, é obrigatória a emissão de parecer jurídico pela PGM, ou pelo órgão jurídico da 

entidade da administração pública indireta acerca da possibilidade de celebração da parceria, 

sendo dispensada a manifestação individual em cada processo quando houver parecer sobre 

minuta-padrão ou outras hipóteses que deverão ser definidas por ato do procurador-geral. 

 

 

3.3. Adequação do plano de trabalho  

 

A indicação das despesas no plano de trabalho poderá considerar a estimativa de variação 

inflacionária quando a vigência da parceria for superior a 12 (doze) meses, desde que haja 

previsão no edital e indicação do índice adotado. 

 

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. 
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3.4 Celebração 

 

O termo de fomento, o termo de colaboração ou o acordo de cooperação deverão conter as 

cláusulas essenciais previstas no art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014. Os termos serão 

assinados pelo secretário municipal, ou subsecretário, ou pelo dirigente máximo da entidade 

da administração pública municipal, permitida a delegação, vedada a subdelegação. Quando a 

competência da assinatura for do prefeito municipal, também deverá constar a assinatura do 

procurador-geral do município, admitida a delegação. 

 

A lei faz uma distinção entre o administrador público e o gestor da parceria, sendo o 

administrador o agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, 

termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa 

competência a terceiros, e o gestor o agente público responsável pela gestão de parceria 

celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato 

publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização. 

 

A vigência das parcerias deverá corresponder ao tempo necessário para sua execução integral, 

sendo passível de prorrogação desde que o período total de sua duração não exceda 5 (cinco) 

anos. Nos casos de celebração de termo de colaboração para execução de atividade, o prazo de 

vigência poderá ser de até 10 (dez) anos, mediante justificativa técnica sobre a necessidade, ou 

superior a 10 (dez) anos, caso haja justificativa técnica contrária à interrupção e manifestação 

expressa acerca da boa execução da atividade com qualidade e do prejuízo à execução que 

decorreria da substituição da OSC. 

 

 

 

O secretário municipal, subsecretário ou dirigente máximo da entidade da administração 

pública municipal deverá designar, no ato publicado em meio oficial de comunicação, o 

Gestor da Parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
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Como utilizar os recursos da parceria durante a 

execução? 

 

 

4.1. Liberação dos recursos 

 

A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no plano de 

trabalho e elaborado de acordo com as metas da parceria. É importante que seja realizado um 

bom planejamento financeiro por parte da administração de forma a evitar o atraso do repasse 

das parcelas às OSCs. Descumprir o cronograma de desembolso prejudica o cumprimento dos 

compromissos assumidos e descritos no plano de trabalho.  

 

É vedado o repasse integral de recursos antes do início da execução da parceria, o que só será 

permitido com justificativa do gestor da parceria autorizado pelo secretário municipal, 

subsecretário ou pelo dirigente máximo da entidade da administração pública municipal. 

 

Somente poderá haver retenção de parcelas, até o saneamento de impropriedades, quando nas 

ações de monitoramento e avaliação ocorrer alguma das seguintes hipóteses: 

 houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;       

 quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 

OSC em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;     

 quando a OSC deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas 

pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
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A execução dos recursos da parceria está vinculada à previsão do plano de trabalho e é  

de responsabilidade das OSCs. Os registros contábeis devem ser feitos pelas OSCs conforme 

as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

4.2. Movimentação dos recursos 

 

Os recursos serão depositados em conta-corrente específica, isenta de tarifa bancária, em 

instituição financeira pública indicada pela administração pública municipal no instrumento de 

parceria. No município de Belo Horizonte, o banco parceiro para essas operações é a Caixa 

Econômica Federal. 

 

As OSCs deverão aplicar os recursos enquanto não empregados na sua finalidade em: a) 

cadernetas de poupança; b) fundo de aplicação financeira de curto prazo; ou c) 

operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. Em qualquer 

hipótese, deve haver rendimentos e possibilidade de movimentação diária. 

 

Todas as movimentações de recursos no âmbito da parceria serão realizadas mediante 

transferência eletrônica, por meio de TED, DOC, débito em conta ou boleto bancário – todas 

sujeitas à identificação do beneficiário final. 

 

Excepcionalmente, em casos em que o objeto da parceria e a natureza dos serviços a serem 

prestados demandarem especificidades, a autorização para pagamentos em espécie poderá ser 

expressa no termo de fomento ou de colaboração.  

 

Ler a Seção III do Capítulo V do Decreto Municipal nº 16.746/2017. 

 

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 NCPJ ou 

CPF do fornecedor ou prestador de serviços para fins de comprovação das despesas. 

 

É obrigatória a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo 

de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas 

final ou do decurso do prazo para sua apresentação. 

 

A OSC deverá registrar na plataforma eletrônica os dados das despesas efetuadas até o 

vigésimo dia do mês subsequente à liquidação da despesa, ou a informação de que não 

houve despesa efetuada, sendo dispensada a inserção de notas e comprovantes fiscais, que só 
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serão requisitados nas hipóteses descritas no item 5.4.3. deste manual, no capítulo referente a 

prestação de contas. 

 

Somente deverão ser incluídos no sistema os comprovantes referentes aos pagamentos das 

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias até 20 (vinte) dias após o vencimento da 

obrigação. 

 

4.3. 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 e avaliar a compatibilidade entre o valor previsto para a realização da despesa 

aprovado no plano e o valor efetivo da compra ou contratação. 

 

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. 

 

É responsabilidade exclusiva da OSC o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de 

pessoal, e o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não 

implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à 

inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da 

parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução. 

 

São exemplos de métodos que poderão comprovar a compatibilidade entre o valor previsto e o 

valor efetivo da compra, mas sem prejuízo de outros métodos: 

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

 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; 

 tabelas de preços de associações profissionais; 
 tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade 

da administração pública municipal; 
 pesquisa publicada em mídia especializada; 
 sites especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso; 
 Portal de Compras Governamentais – http://www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 cotações com até 3 (três) fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser 

realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas. 
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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.  

 

 

4.3.1. Classificação das Despesas 

 

Para fins de prestação de contas na plataforma eletrônica, o Município adotará a matriz de 

classificação econômica das despesas1 orçamentárias do Município, por itens, agrupados por 

elementos de mesma natureza. A matriz de classificação econômica das despesas detalhada, 

por código e descrição dos elementos de mesma natureza e seus itens, está disponível no 

sistema SUCC. 

 

 

4.4. Custos indiretos e Verbas Rescisórias 

 

São permitidas quaisquer despesas necessárias à execução do objeto desde que 

previstas no plano de trabalho, inclusive a aquisição de bens permanentes, serviços de 

adequação do espaço físico, aquisição de soluções e ferramentas de tecnologia da informação e 

custos indiretos como despesas com Internet, transporte, combustível, consumo de água, luz, 

gás, telefone, aluguel, 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. 

 

Poderão ser pagos, também, com recursos da parceria: 

 multas, juros ou correção monetária referentes a pagamentos realizados fora do prazo 

e ressarcimentos de pagamentos realizados pela própria OSC, exclusivamente, quando 

houver atraso da administração pública na liberação de parcela. Nessas hipóteses, 

poderá haver redução de metas ou aumento global do valor da parceria para 

adequação de valores; 

 

                                                           
1  A classificação econômica das despesas consiste no agrupamento de contas de despesas públicas previstas na Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, com o fim de propiciar elementos para avaliação do efeito econômico das transações do setor 
público. De acordo com o art. 12 da citada Lei, a despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesa 
corrente e despesa de capital.  
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 as despesas com remuneração da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da 

OSC, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos 

de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 

férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 

encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores estejam previstos no plano de 

trabalho, sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria e 

compatíveis com o valor de mercado, observando os acordos e as convenções coletivas 

de trabalho em seu valor bruto e individual e o teto da remuneração do Poder 

Executivo Municipal. 

 

Quando a remuneração for paga proporcionalmente, a OSC deverá apresentar a memória de 

cálculo do rateio das despesas para fins de prestação de contas, sendo vedada a duplicidade ou 

a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

 

O pagamento das verbas rescisórias, ainda que após o término da vigência da parceria, será 

proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no plano 

de trabalho. O valor referente às verbas rescisórias poderá ser retido ou provisionado pela 

organização,  mesmo após a prestação de contas final. 

 

 

4.5. Bens remanescentes 

 

A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou 

transformados com recursos repassados pela administração pública municipal após o fim da 

parceria deverá determinar a titularidade dos bens remanescentes: 

a) para o órgão ou a entidade pública municipal, quando necessários para assegurar a 

continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela 

execução direta do objeto pela administração pública municipal; 

b)  para a OSC, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse 

social pela organização. 

 

 

Ler Artigo 24 do Decreto Municipal nº 16.746/2017. 
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4.6. Alterações no plano de trabalho 

 

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 

mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

 

 

 

 

As alterações do plano de trabalho de pequeno valor, tais como remanejamentos e aplicação de 

rendimentos financeiros e saldos, poderão ser realizadas pela OSC com posterior comunicação 

à administração pública, sem prévia autorização, conforme procedimentos e limites 

estabelecidos em ato normativo do secretário, subsecretário ou dirigente máximo de entidade 

da administração pública municipal, desde que em benefício da execução do objeto da parceria. 

 

 

Ler Artigo 46 do Decreto Municipal nº 16.746/2017. 
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Como apoiar, monitorar e avaliar a parceria? 

 

5.1. Comissão de Monitoramento e Avaliação  

 

O órgão ou a entidade pública municipal designará, em ato específico, no momento da 

celebração da parceria, 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. 

 

Suas atribuições são: 

 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. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar ou contratar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro deste colegiado para subsidiar seus trabalhos. A 

avaliação pela comissão se dará por meio da análise dos relatórios técnicos de monitoramento 

e avaliação elaborados pelo gestor da parceria, que deverão ser por ela homologados. 
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Impedimentos para participação no processo de monitoramento e avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Conselhos Gestores de políticas públicas  

 

O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo serão realizados 

pela Comissão de Monitoramento e Avaliação a ser constituída pelo respectivo Conselho 

Gestor, conforme legislação específica. 

 

As comissões de Seleção e de Monitoramento e Avaliação serão compostas por pelo menos 4 

(quatro) membros indicados dentre os conselheiros, devendo, em todo caso, ser mantida a 

paridade entre os representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a presença 

de pelo menos 1 (um) ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente. 

 

O gestor da parceria firmada deverá apresentar seus relatórios de monitoramento e avaliação 

das parcerias executadas com recursos do Fundo Municipal para o conselho gestor respectivo. 

 

Os impedimentos dos membros das comissões valem também para as designações dos conselhos 

gestores, pois a Lei nº 13.029/2014 é taxativa quanto aos impedimentos. 

 

 

5.3. Gestor da parceria  

 

O parecer do órgão técnico da administração pública deverá se pronunciar sobre a designação 

do gestor da parceria, que ocorrerá no momento da celebração do termo. Não poderá ser 

gestor da parceria pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, 

ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes do processo de seleção. 
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Suas atribuições são: 

 ser responsável perante a administração pública municipal e a OSC pela parceria celebrada 

para a qual foi designado a acompanhar; 

 zelar pelo bom cumprimento das obrigações assumidas pela administração pública 

municipal e pela OSC parceira, apoiando o alcance das metas e dos resultados; 

 produzir relatório técnico de monitoramento e avaliação para subsidiar referida comissão 

sobre o andamento da parceria; 

 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, devendo, simultaneamente, cientificar a CTGM; 

 aplicar penalidade de advertência, subsidiado pelas informações fornecidas por técnicos da 

administração pública municipal e fornecer subsídios ao administrador público ou agente 

público responsável pela aplicação das demais sanções, nos termos do Decreto nº 15.113, 

de 8 de janeiro de 2013; 

 emitir parecer de análise de prestação de contas; 

 opinar sobre a rescisão das parcerias; 

 analisar e sugerir ao administrador público a possibilidade de firmar termo aditivo ou 

eventual necessidade de convalidação dos termos da parceria. 

 

O gestor da parceria não será remunerado por exercer essa função. 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 na elaboração de seu relatório de 

monitoramento e avaliação. 

 

5.4. Relatórios de Monitoramento e Avaliação 

 

O relatório técnico de monitoramento e avaliação será no mínimo anual e conterá as exigências da 

Lei nº13.019/2014: 

 

 descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

  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; 

 valores efetivamente transferidos pela administração pública;          
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 análise pelo gestor, dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC 

na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 

estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; e         

 análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da 

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas tomadas em 

decorrência dessas auditorias.      

O relatório deverá conter também a avaliação das metas já alcançadas e de seus benefícios, e a 

descrição dos efeitos da parceria na realidade local, os impactos econômicos ou sociais das 

ações desenvolvidas, o grau de satisfação do público-alvo, quando pesquisado, e a possibilidade 

de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto, quando se tratar de projeto. 

 

 5.4.1. Visitas in loco 

 

O órgão ou a entidade da administração pública municipal deverá realizar, quando essencial 

para a verificação do cumprimento do objeto, visita técnica in loco para subsidiar o 

monitoramento da parceria. 

 

A OSC deverá ser notificada com o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da realização da 

visita técnica. O resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será 

arquivado na administração pública e enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e 

providências, que poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da entidade da 

administração pública municipal. 

 

5.4.2. Pesquisas de satisfação 

 

Quando a parceria tiver vigência superior a 1(um) ano, sempre que possível, a administração 

pública realizará pesquisa tendo  por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos 

beneficiários e da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela OSC. Tal medida 

visa contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das 

metas e das ações definidas. 

 

A pesquisa poderá ser feita diretamente, mesmo que com delegação da competência, ou por 

contratação de terceiros e parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na sua realização. 

 

Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em 

documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e eventuais 
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providências. As OSCs também poderão realizar pesquisa de satisfação para comprovação do 

grau de satisfação do público-alvo, cujos resultados integrarão o relatório de execução do 

objeto entregue na prestação de contas da parceria. 

 

5.4.3 Análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 

 

O gestor da parceria emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da 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. 

 

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.  

 

Quando o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou 

inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC, para que esta possa, no 

prazo de 30 (trinta) dias: 

I – sanar a irregularidade; 

II – cumprir a obrigação; 

III – apresentar justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 

cumprimento da obrigação. 

 

Poderão ser 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. Persistindo a irregularidade ou inexecução do objeto, o relatório poderá opinar pela 

rescisão unilateral da parceria e determinar a devolução de valores e eventual instauração de 

tomada de contas especial. 

 

É responsabilidade do gestor da parceria adotar as providencias constantes do relatório 

técnico de monitoramento e avaliação. 

 

Todos os agentes públicos responsáveis pelas funções definidas nesse processo deverão 

informar à CGM e à PGM irregularidades verificadas nas parcerias celebradas. 
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Como as Organizações da Sociedade Civil devem prestar 

contas? E como as contas serão avaliadas? 

 

 

6.1 Priorização do controle de resultados – Relatório de Execução do Objeto 

 

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. 

 

6.2. Relatório de Execução do Objeto 

 

Para fins de prestação de contas, a OSC deverá apresentar Relatório de Execução do Objeto, na 

plataforma eletrônica, contendo: 

 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. 

 

Esse relatório deverá fornecer elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais 

das ações desenvolvidas, do grau de satisfação do público-alvo, quando pesquisado, e a 

possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto, quando se tratar de 

projeto. 
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6.3. Relatório de Execução Financeira 

  

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 OSC será 

notificada para apresentar o relatório de execução financeira, no prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias, que deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

 

 relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos captados, e 

das despesas realizadas, com demonstração da vinculação com a origem dos recursos e 

a execução do objeto, em observância ao plano de trabalho; 

 extratos da conta bancária específica; 

 memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, com indicação do valor 

integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos; 

 cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive contracheques, 

com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto 

ou serviço; 

 justificativa das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, 

fazendo constar os fatos relevantes. 

 

 

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. 

 

 

 

6.4. Periodicidade da Prestação de Contas 

 

A prestação de contas deverá ser apresentada na periodicidade definida pelo plano de trabalho 

no instrumento da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o cronograma de 

desembolso de recursos, quando houver.  
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Poderá ser exigida, excepcionalmente, prestação de contas parcial em periodicidade não 

inferior a 3 (três) meses, desde que haja justificativa técnica e previsão no termo de fomento 

ou no termo de colaboração. 

 

 

6.5. Prestação de Contas Anual 

 

Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, as OSCs deverão apresentar prestação de 

contas anual, exclusivamente com relação ao desenvolvimento de seu objeto, para fins de 

monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. Isso se dará por 

meio da entrega do relatório anual de execução do objeto na plataforma eletrônica no 

prazo de até 90 (noventa) dias após o fim de cada exercício. 

 

Quando não for entregue no prazo, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, apresentar a prestação de contas. 

 

A análise da prestação de contas anual pela administração pública municipal será realizada por 

meio da produção de relatório técnico anual de monitoramento e avaliação (o gestor da 

parceria elabora o relatório e a Comissão de Monitoramento e Avaliação o homologa), no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega, prorrogáveis por igual período mediante 

justificativa. 

 

 

6.6. Prestação de Contas Simplificada 

 

Será adotada prestação de contas simplificada, com procedimentos diferenciados de 

apresentação, análise e manifestação conclusiva, nas parcerias com valor global igual ou 

inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e prazo de vigência não superior a 12 

(doze) meses. 

 

Quando se enquadrar nessa hipótese, a OSC deverá preencher, na plataforma eletrônica, em 

prestação de contas final única, as informações necessárias previstas nos campos do relatório 

final simplificado de execução do objeto em até 90 (noventa) dias, contados do dia seguinte ao 

término da vigência da parceria. 
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A obrigação da inserção dos dados relativos às despesas realizadas e os comprovantes fiscais 

na plataforma eletrônica se aplica também às parcerias que se enquadrarem na hipótese de 

prestação de contas simplificada. 

 

A prestação de contas simplificada poderá ser adotada também nas hipóteses de acordos de 

cooperação, se assim for definido no instrumento. 

 

 

6.7. Prestação de Contas Final 

 

As OSCs deverão apresentar a prestação de contas final por meio de relatório final de execução 

do objeto na plataforma eletrônica, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do dia seguinte 

ao término da vigência da parceria. 

 

Além dos elementos necessários ao relatório de execução do objeto, deverá ser apresentado na 

prestação de contas final o comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver, e 

eventual provisão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias. A análise da 

prestação de contas final pela administração pública municipal será realizada por meio da 

produção de relatório técnico anual de monitoramento e avaliação (o gestor da parceria 

elabora o relatório e a Comissão de Monitoramento e Avaliação o homologa), no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data da entrega, prorrogáveis por igual período mediante 

justificativa.        

 

6.8. Análise da Prestação de Contas 

 

 A análise da prestação de contas final pela administração pública municipal será formalizada 

por meio de parecer técnico conclusivo a ser inserido na plataforma eletrônica pelo gestor da 

parceria, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no 

plano de trabalho e considerará: 

 o relatório final de execução do objeto; 

 os relatórios anuais de execução do objeto, para parcerias com duração superior a 1 

(um) ano, e os parciais, quando houver; 

 o relatório de visita técnica in loco, quando houver; 

 o relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver; 

 o relatório de execução financeira, quando for solicitado, nas hipóteses do art. 63. 
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É importante lembrar que a prestação de contas leva em consideração os dados e os 

documentos inseridos na plataforma eletrônica, por isso a organização da sociedade civil e o 

gestor da parceria devem ficar sempre atentos a essa alimentação. Caso tenha dúvidas, a 

organização deve consultar o gestor público que, se também tiver dúvidas, deve consultar a 

GAP.      

 

O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade 

competente e deverá concluir pela: 

I – aprovação das contas; 

II – aprovação das contas com ressalvas; ou 

III – rejeição das contas. 

 

Após a entrega da prestação de contas, será permitido visualizar por meio do 

Sistema Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres – SUCC, a situação da 

prestação de contas apresentada, que poderá ser: 

I – Entregue; 

II – Sob análise; 

III- Pendente de regularização; 

IV – Regular; 

V – Regular com ressalvas; 

VI – Irregular. 

 

6.9. Rejeição da Prestação de Contas 

 

A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

 omissão no dever de prestar contas; 

 descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho;         

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

 desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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A OSC será notificada da decisão que rejeitar as contas e poderá apresentar recurso, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, encaminhará o recurso ao dirigente máximo do órgão ou 

entidade da administração pública municipal, para decisão final no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis. 

 

Além de apresentar recurso, a OSC poderá sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação 

estabelecida pela administração pública municipal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

prorrogável, no máximo, por igual período. 

 

 

 

6.10. 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 

apresentação de novo plano de trabalho relacionado ao objeto da parceria e dentro do escopo 

de sua atuação, desde que não tenha havido dolo ou fraude constatada, nem seja o caso de 

devolução integral dos recursos. 

 

Assim, após a fase recursal, o órgão ou a entidade da administração pública municipal deverá 

notificar a OSC para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devolva os recursos financeiros 

relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada, ou com a prestação de 

contas não apresentada, ou solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações 

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho. 
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Para saber mais 

 

Você pode esclarecer  dúvidas pelos e-mails:  

gap@pbh.gov.br 

confocobh@pbh.gov.br 

 

 

 

Ouvidoria  

https://ouvidoriageral.pbh.gov.br/ 

Portal das Parcerias de Belo Horizonte  

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

Mapa das OSCs 

www.mapaosc.Ipea.gov.br 

 

Comunidade OSC no Participa.br 

www.participa.br/osc 

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 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

http://www.tce.mg.gov.br/ 
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7.3. Legislação aplicável  

 

BELO HORIZONTE  

Decreto Municipal nº 16.746, de 10 de outubro de 2017 e alterações posteriores. Dispõe sobre as 

regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública 

municipal e as organizações da sociedade civil e dá outras providências. Disponível em:  

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1185204 

Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 2001. Dispõe sobre procedimentos administrativos 

de contratação, sobre programação, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e 

financeira, delega competências e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.cmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa.  

Decreto Municipal nº 15.476, de 6 de fevereiro de 2014 e alterações posteriores. Dispõe sobre os 

procedimentos de tomada de contas especial no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município 

de Belo Horizonte. Disponível em: http://www.cmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa.  

Portaria SMED nº 113, de 20 de abril de 2017. Estabelece Regulamento de Prévio Credenciamento 

para dispensa de Chamamento Público, nos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 

regulamentado pelo Decreto nº 16.519, de 26 de dezembro de 2016 a ser estabelecido entre a Secretaria 

Municipal de Educação e as Organizações da sociedade civil – OSC, considerando as diretrizes 

curriculares do Programa de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

Disponível em: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1177869 



 

67 
 

Portaria SMASAC nº 001, de 6 de setembro de 2017. Estabelece Regulamento de prévio 

credenciamento para dispensa de chamamento público nos termos da Lei n°13.019, de 31 de julho de 

2014 regulamentado pelo Decreto nº 16.519, de 26 de dezembro de 2016 a ser estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania considerando as diretrizes 

trazidas pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 21, de 24 de novembro de 2016. 

Disponível em:  

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1183627 

 

BRASIL  

MROSC - Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e as 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; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de 

junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm.  

LAI - Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera 

a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos 

da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm 

Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 

institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm.  

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n° 21, de 24 de novembro de 2016 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Estabelece requisitos para celebração de 

parcerias, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da assistência 

social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Disponível em:  

http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2016/cnas-2016-021-24-11-

2016.pdf/download. 
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