INSTRUÇÃO NORMATIVAN9005/2019
INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2019, DE 03 DE |UNHOO DE 2019.

Dispõe sobre as parcerias entre o Munici'pio de
Choró e organizações da sociedade civil.

A CONTROLADORIA GERAL DE CHORÓ, no uso da competência que lhe foi
atribuída na Lei Municipal n°485/2017;
CONSIDERANDO a necessidade disciplinar as parcerias entre o Município de
Choró e Organizações da Sociedade Civil.

RESOLVEM:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta lnstrução Normativa visa disciplinaras parcerias entre o Município de
Choró e Organizações da Sociedade Civil.

Art. 2°. Para fins deste normativo considera-se:
I -Organização da sociedade civil:

a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de

qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os apliquem integralmente na consecução do
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva:
b) As sociedades cooperativas integradas por pessoas em situação de risco ou
vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à
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pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agente§ de assistência técnica e
extensão rural; e as capacitadas para execuç`ão de atividades ou de projetos de interesse
público e de cunho social;

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

11 - Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de
relação jurídica estabelecida formalmente entre omunicípio e organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse

público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em
Termos de Colaboração, em Termos de Fomento ou em Acordos de Cooperação;
111 - Atividade: conjunto de operições que se Ít:alizam de modo contínuo ou

permanente, das quais resulta um prodiito ou serviço necessário à satisfação de
interesses compartilhados pelomunicípio e pela Organizai;.ão da Sociedade Civil;
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IV - Projeto: conjunto de operações, IiTr,itadas no tempo, das quais resulta um produto
destinado à satisfação de interesses compartilhados pelomunicípio e pela Organização
da Sociedade Civil;

V - Dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da
organização da sociedade civil, habilitada a assinar Termo de Colaboração, Termo de
Fomento ou Acordo de Cooperação com o município para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros;

V] - Admlnlstmdor Púb]lco: 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;

VII -Gestor: 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;

VIII - Teriiio de Colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pelomunicípio com Organizações da Sociedade Civil para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelomunicípio que
envolvam a transferência de recursos financeiros;

lx - Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pelomunicípio com Organizações da Sociedade Civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas Organizações da Sociedade
Civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;

X-Acordo de Cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pelomunicípio com Organizações da Sociedade Civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de
recursos financeiros;

XI -Comissão de Seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos
públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente do quadro de pessoal do município;
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XII -Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destmado a monitorar
e avaliar as parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil mediante Termo
de Colaboração ou Termo de Fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal domunicípio;
XIII - Chamamento Público: procedimento destjnado a selecionar e Organização da
Sociedade Civil para firmar parceria por meio de Termo de Colaboração ou de Fomento,
no qual se garanta a obseivância dos princípios da isonomia, da legalidade, da
impessoalidade,
da
moralidade,
da igualdade,
da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos;

XIV - Prestação de Contas: procedimerito em aue se analisa e se avalia a execução da
parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o
alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases:
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a) apresentação das contas, de responJabilidade da Organização da Sociedade Civil;

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade domunicípio, sem

prejuízo da atuação dos órgãos de controle;
CAPÍTULO 11

NORMAS GERA[S

Art. 3° As relações de parceria devem observar: .
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1 - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização
da sociedade civil para a cooperação com o poder público;
11 -a priorização do controle de resultados;
111 - o uso de tecnologias de informação e comunicação;
IV - a cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as OSCs;
V - a gestão de infomação, a transparência e a publicidade;
VI - a ação integrada entre os entes da Federação;
Vll -a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho
de gestores públicos, nas atividades e projetos de interesse público e relevância social
com organizações da sociedade civil;
VIII -a adoção de práticas de gestão administrativas necessárias e suficientes para coibir
a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos;
IX - a aplicação de conhecimentos da ciência e tecnologia e da inovação para promover
maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social.

Art. 4°A parceria entre o Município e as Organizações da Sociedade Civil, deverão ter as
seguintes etapas:
I - Planejamento;
11 - Seleção e Celebração;
111 - Execução

IV - Monitoramento e Avaliação
V - Prestação de contas
CAP[TULO 1[]
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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Art. 5°Pode ocorrer Manifestação de lnteresse Social, onde os cidadãs e cidadãos,
movimentos sociais e outras organizações têm a possibilidade de apresentar propostas
ao Município.

§1QÉ um canal que permite a qualquer pessoa, coletivo ou organização
(institucionalizada ou não) apresentar projetos ao Município para que esta avalie se irá
realizar um chamamento público ou não.

§2Q A proposta apresentada deve:
1 - identificar a pessoa, o movimento, coletivo ou organização que a apresenta;
[1 -indicar o interesse público envolvido;
111 -apresentar o diagnóstico da realidade que se quer modificar, contendo, se possível,

infomações sobre a viabilidade da proposta, os custos, os benefícios e os prazos para a
execução do projeto.
§39 OMunicípio deverá divulgar a proposta em seu site e, caso entenda ser um projeto
relevante, deverá consultar a sociedade sobre o tema.

§49 A realização do Procedimento de Manifestação de lnteresse Social não é prérequisito para o Termo de Fomento ou o Termo de Colaboração, e não implica,
necessariamente, na realização de um chamamento público, nem na dispensa de um
processo seletivo.

CAPÍTULO 111

PLANE|AMENTO

Art. 6°.Para os Termos de Colaboração, o planejamento deverá ser realizado pelos
Órgãos através da Elaboração do Plano de Trabalho, já nos Termos de Fomento será o
referido plano elaborado pela Organização da Sociedade Civil.

§1Q 0 Plano de Trabalho caracteriza-se como documento essencial que servirá de guia
para a realização da parceria e que deverá conter as seguintes infomações:

I - Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
]1 - Descrição de metas a serem atingidas e das atividades a serem desenvolvidas;
111 -Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou
dos projetos;
IV - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a
eles atreladas;
V - Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas;
Vl -Ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
§2QO Plano de Trabalho é o documento onde serão detalhados todos os valores
referentes ao pagamento da equipe de trabalho. Nele, deverão ser incluídos:
] - Valores dos impostos;
11 -Contribuições sociais;

111 -Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
IV - Férias;

V - Décimo terceiro salário;
VI -Salários proporcionais;
VII -Verbas rescisórias;
VllI -Demais encargos sociais,
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Art. 7.Para os Termos de Fomento a administração realiza o planejamento avaliando
suas necessidades e atividades programadas que podem ser realizadas através de

parcerias,

bem

como

avalia

os

projetos

apresentados

espontaneamente

pelas

Organizações da Sociedade Civil com o fito de conciliar as finalidades do Órgão como os

projetos propostos.
Art.8°. As Organizações da Sociedade Civil que tiverem interesse de firmar parcerias
com o Município de Choró, encaminharão seus respectivos planos de trabalho,
acrescidos da documentação de identificação da entidade ao respectivo Órgão para
análise e encaminhamento.
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CAPÍTULO IV
SELEÇÃO E CELEBRAÇÃO

Art.9°.Para os Termos de Fomento, após a análise e aprovação do Plano de Trabalho por

parte do Órgão interessado na realização da parceria, este emitirá parecer e
encaminhará para a Comissão de Seleção.
Art. 10. Para os Termos de Colaboração, a órgão interessadoencaminhará o respectivo
Plano de Trabalho para a Comissão de Seleção.
Art. 11. A Comissão de Seleção, após receber os planos de trabalho, elaborará o Edital
para iniciar o procedimento de Chamamento Público.
Art. 12. Serão vedadas cláusulas ou condições que estabeleçam preferências ou
distinções baseadas na localização das organizações participantes ou qualquer outro
motivo que não seja relevante para a realização da parceria.

Parágrafo Único.A exceção se dá quando as regras e condições do Chamamento Público,
referentes à definição de território, forem amparadas em critérios específicos. Ou seja,
são autorizados critérios considerados pertinentes e relevantes a programas e políticas
públicas setoriais, incluindo, por exemplo, o atendimento a grupos deteminados com o
objetivo de implementar ações afirmativas, bem como quando busquem fomentar a
região e ou seus vínculos locais.

Art. 13.Deverá conter no Edital:
I - Programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
11 -Tipo de parceria a ser celebrada;
111 - Objeto da parceria;
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IV - Datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas;
V - Datas e critérios de seleção e iulgamento das propostas (nesta parte, deverá ser
apresentada também a metodologia de pontuação e, se for o caso, os "pesos" a serem
atribuídos a cada um dos critérios);
Vl -Valor ou teto previsto para a realização do objeto;
VII - Condições para interposição de recurso administrativo;
VIll - Minutas dos instrumentos por meio do qual será celebrada a parceria;
IX - Medidas de acessibilidade para pessoas com deficiências ou mobilidades reduzidas e
idosas, de acordo com as caracten'sticas do objeto da parceria.

§1Q0 edital deverá ser amplamente divulgado no site do órgão público, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§29Após a publicação do edital, as organizações interessadas poderão apresentar suas
propostas, com as informações solicitadas. Ao recebê-las, oMunicípio irá analisar, no
mínimo: I - Se as propostas se adequam aos objetivos específicos do programa ou da
ação em que se insere o objeto da parceria;
11 -Se as propostas correspondem ao valor de referência estabelecido no chamamento.

§3QA análise inicial das propostas é obrigatória e deverá ter como resultado uma lista
com a ordem de classificação das propostas apresentadas.

§49A contrapartida em bens e serviços, quando exigida, deverá ser mensurada em
valores monetários equivalentes aos preços vigentcs i`o mercado, não podendo ser
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exigido o depósito do valor correspondente na conta bancária específica do Termo de
Fomento ou de Colaboração.
Art. 14.As propostas enviadas pelas Organizações da Sociedade Civil serão analisadas

pelacomissão de Seleção,
§1QEsta comissão é o órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos
públicos constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.

§29 Deverá ser assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal doMunicípio.
§39A Comissão poderá contar com o apoio de especialistas e membros de Conselhos de
Políticas Públicas setoriais indicadas para esta finalidade.

§49A composição desta comissão deverá ser publicada em algum meio oficial de
comunicação.
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§5QNão poderão paiticipar da Comissão de Seleção aqueles que, nos últimos cinco
anos, tenham mantido alguma relação jurídica com, ao menos, uma das organizações
participantes. Neste caso, deverá ser indicado um substituto, que possua uma
qualificação equivalente ao anterior.
§6QA seleção das parcerias financiadas com recursos dos fundos da criança e do
adolescente, do idoso, do meio ambiente e de defesa de direitos difusos, entre outros,

poderá ser realizada pelos respectivos conselhos gestores, em substituição à Comissão
de Seleção.

§7Q Na hipótese do parágrafo anterior, o conselheiro se declara impedido de paiticipar
do processo de seleção, caso tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com
qualquer das organizações em disputa no Chamamento Público específico.

§8Q Tal impedimento não barra a continuidade da seleção e eventual celebração de
parceria entre a referida organização e o órgão ou entidade pública federal a que o ftindo
esteja vinculado, desde que respeitadas às condições acima.
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Art.15.Superada a análise das propostas e julgamento de eventuais recursos, o órgão ou
a entidade pública deverá homologar e divulgar o resultado da classificação das
Organizações da Sociedadecivil no processo de seleção na plataforma eletrônica e em
sua página oficial na internet.

Parágrafo Único.A divulgação deverá ser acompanhada de um relatório que apresente:
I - A confirmação do conteúdo da proposta de acordo com a modalidade de parceria a
ser adotada;
11 - A execução da proposta é viável e os valores estimados são compati'veis com os

preços de mercado;
111 -0 cronograma previsto na proposta é adequado e permite uma fiscalização efetiva.
Art. 16.Depois da classificação, oMunicípio irá convocar a Organização da Sociedade
Civil para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos através de documentos
solicitados à Organização da Sociedade Civil mais bem classificada no certame.

§19 Aorganização da Sociedade Civil deverá aprcsentar o detalhamento da proposta
submetida e aprovada no processo de seleção, que é o Plano de Trabalho, com todos os

pormenores,
§2QNa celebração da parceria, o instrumento jurídico (Termo de Fomento, Temo de
Colaboração ou Acordo de Cooperação) deverá conter as cláusulas.
§3QA cláusula de vigência deverá estabelecer o prazo correspondente ao tempo
necessário para a execução integral do objeto da parceria.
CAPÍTULO V
EXECUÇÃo

Art. 17A etapa da execução de uma parceria é o momento de realização das atividades
planejadas. 0 objeto para ser cumprido precisa ter metas claras que depois servirão de
parâmetros para a aferição dos resultados.

Art. 18. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria todas as despesas
previstas no Plano de Trabalho, tais como:

®

1 -Equipe de trabalho;
1] -Diárias;
]1] -Custos lndiretos;

IV - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos
referidos equipamentos e materiais;
V - Prestações de Serviços;
VI -Treinamentos.

§1gA seleção e a contratação de equipe de trabalho pelas Organizações deverão levar em
conta os objetivos a serem alcançados com a parceria e os conhecimentos que devem ser
aportados ao projeto. A contratação de profissionais para compor a equipe de uma
parceria poderá incluir pessoal próprio e todos os encargos sociais inclusos, observando
que os valores:
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I - Correspondam às atividades previstas no Plano de Trabalho e à qualificação
necessária para a função a ser desempenhada;
11 -Sejam compatíveis com o valor de mercado da região e não superior ao máximo pago
pelo Poder Executivo;
111 -Sejam proporcionais ao tempo de trabalho dedicado à parceria celebrada.
§2QO pagamento da equipe contratada pela Organização da Sociedade Civil é de
responsabilidade da organização e não gera nenhum vínculo trabalhista com o
Município. Da mesma forma, caso a OSC não cumpra suas obrigações trabalhistas, fiscais

e comerciais, oMunicípio não se torna responsável por seu pagamento.

§3QDiárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação poderão ser pagas às
pessoas contratadas para a parceria e deverão respeitar os valores máximos adotados
peloMunicípio. As mesmas despesas poderão ser pagas aos voluntários atuantes na
parceria.

§4QPodem ser efetuadas despesas com água, luz, internet, transporte, aluguel e telefone,
bem como remunerações de serviços contábeis e de assessoria jurídica.
Art. 19. Não é permitido pagar com os recursos da parceria:
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I - Taxa de administração, de gerência ou similar (esta taxa não se confunde com os
custos indiretos nem com a remuneração de pessoal);
11 -Gastos de finalidade diversa do objeto da parceria;
111 - Servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Art. ZO.As parcelas de recursos serão liberadas peloMunicípio de Choró deacordo com o
cronograma de desembolso aprovado. É recomendado que o repasse das parcelas seja
acompanhado pela Organização, através de plataforma eletrônica na internet, que
deverá ser disponibilizada peloMunicípio. A liberação das parcelas poderá ser suspensa
em três situações:

I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
11 - Quando for constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou quando a
organização estiver inadimplente em relação às obrigações estabelecidas no Termo de
Colaboração ou de Fomento;
111 - Quando a Organização deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas
apontadas peloMunicípio ou pelos órgãos de controle para resolver questões pendentes.
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§1QOs recursos recebidos para execução da parceria deverão ser depositados e
administrados em uma conta bancária específica, isenta de tarifa bancária, de um banco
público indicado pelo órgão doMunicípio. Os rendimentos gerados com essas aplicações
serão utilizados no próprio objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de

prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
Art. 21. Os pagamentos deverão ser realizados, em regra, mediante transferência
bancária, com identificação do beneficiário final.

§19Nos casos em que for necessário realizar pagamentos em dinheiro (prestadores de
serviços com impossibilidade de receber pagamento via transferência bancária, tais
como barqueiros, pessoas de comunidades e povos tradicionais e outros) deverão ser
emitidos recibos como documento de comprovação e informados os dados do
beneficiário da despesa na plataforma eletrônica.
Art. 22. A vigência de uma parceria poderá ser alterada caso a organização solicite ou

quando houver atraso por parte domunicípio na liberação dos recursos.
§1gse a Organização necessitar de mais tempo para concluir suas atividades, deverá
apresentar um pedido formaL, devidamente justificado, no mínimo 30 dias antes do
término previsto.

§2QQuando for motivada por atraso da administração pública, a prorrogação deve
corresponder exatamente ao período de atraso.

CAPÍTUL0 VI
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 23.A fase de monitoramento e avaliação de uma parceria é constante e deve focar
nos resultados alcançados pela Organização da Sociedade Civil.

§1gAo longo de toda a execução da parceria, oMunicípio deverá acompanhar o
andamento dos projetos e das atividades, com especial atenção para os resultados
alcançados pela organização parceira.

§2Q Deverá visitar aos locais onde as atividades e os projetos forem desenvolvidos.

§3Qsempre que possível o acompanhamento das parcerias com tempo de duração maior
que um ano poderá contar com mais uma ferramenta: a pesquisa de satisfação com os
beneficiários.

§4QOs resultados podem auxiliar a avaliação da parceria e reorientar, quando
necessário, as metas e atividades.

§5Qpara realizar essas ações de monitoramento e avaliação, o município poderá contar
com o apoio técnico de terceiros, delegar competências ou até mesmo firmar parcerias
com outros órgãos ou entidades que estejam próximos ao local do projeto a ser avaliado.

§6QA análise dos resultados da parceria deverá ser descrita em um relatório técnico de
monitoramento e avaliação, a ser apresentado à Comissão de Monitoramento e
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Avaliação,

Art. 24. 0 Relatório de Técnico da Comissão de Avaliação e Monitoramento, conforme
modelo no ANEXO V, constante deverá ser emitido mensalmente e conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

11 - 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;
111 -valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, quando não for comprovado o
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de
Fomento;
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V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interna e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que
tomaram em decorrência dessas auditorias.

Art. 25. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é um órgão colegiado que tem por
objetivo monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade
civil, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, ou seja, no diário
oficial e no site.

§1QDeverá ser assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal doMunicípio, bem como de
membros de conselhos de políticas públicas setoriais indicados para esta finalidade.
§2QA execução da parceria também poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos
Conselhos de Políticas Públicas relacionados às atividades desenvolvidas e pelos
mecanismos de controle social.

Art. 26.Nessa fase de monitoramento e avaliação, os gestores públicos devem:
I -acompanhar e fiscalizar a parceria;
II-informar ao seu superior hierárquico algum acontecimento que comprometa as
atividades ou metas da parceria;
111 - informar ao seu superior hierárquico qualquer indício de irregularidade na gestão
dos recursos e apontar as providências a serem adotadas;
lv -emitir parecer de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico
de monitoramento e avaliação e em outros relatórios;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.

§1Q 0 gestor também tem a obrigação pessoal de emitir o parecer técnico e conclusivo.
Caso as atividades da parceria não sejam realizadas pela organização ou se comprove

que não foram bem executadas, a administração pública poderá:
I -retomar os bens públicos que estejam com as Organizações parceira;
11 -assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho.

®

§29Tais medidas devem ser tomadas para que serviços essenciais à população não sejam
interrompidos.
CAPÍTULO VII
PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 27.Aprestação de conta será realizada através da conciliação entre as atividades
executadas e o que estava previsto no Plano de Trabalho.
§1Q Nos casos em que as parcerias perdurarem por período maior que um mês, a
Organização da Sociedade Civil deverá apresentar prestação de contas de mensalmente,

para fins de monitoramento do cumprimento das metas da parceria.
§2Q0s recursos das parcelas subseqüentes serão liberados após a prestação de contas da
parcela anterior.

Art. 28A prestação de contas apresentada pela Organização deverá possibilitar que o

u

gestor público avalie o cumprimento do objçto a partir de verificação se as metas
previstas foram alcançadas.
Art. 29. A análise da prestação de contas se dará através de Relatório de Execução do
objeto deverá conter:
I - A descrição das atividades ou projetos desenvolvidos para a realização da parceria e
comparativo das metas propostas e dos resultados alcançados.
11 - Todos os documentos que comprovem a realização das ações, tais como listas de

presença, fotos, vídeos, etc.
§19Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de
Trabalho, oMunicípio pode solicitar que a Organização apresente o relatório de execução
financeira, que deverá conter:
I - Descrição das despesas e receitas realizadas.
11 - Comprovar a relação entre a movimentação dos recursos públicos e
despesas.

111 - Coerência entre as receitas previstas e as despesas realizadas.

§2QO órgão público deverá considerar, quando houver, o relatório da visita técnica e o
relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação, antes de concluir sua análise.

Art. 30.A Organização da Sociedade Civil deve apresentar a prestação de contas no
prazo deaté noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada
exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

§1gEsse prazo poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado.
§2QO órgão do Município terá que analisar a prestação final de contas em até 150 dias
após o recebimento, prorrogáveis por mais 150 dias.

§3Qcaso haja alguma irregularidade ou omissão na prestação de contas, a Organização
poderá resolver a pendência em até 45 dias, prorrogáveis por, no máximo, outros 45.

u

§4QTodos os documentos originais utilizados na prestação de contas devem ser
guardados pela Organização pelo prazo de dez anos.

Art. 31.0 Secretário do respectivo Órgão irá emitir um parecer técnico contendo a
análise de prestação de contas da parceria que deverá mencionar:

I - resultados alcançados e seus benefícios;
11 - impactos econômicos ou sociais;
111 -grau de satisfação do público beneficiário;
IV -possibilidade de sustentabilidade das ações após o término da parceria.

Art. 32.A manifestação final sobre a prestação de contas deverá apresentar uma dessas
Opções:

I -aprovação da prestação de contas;
11 -aprovação da prestação de contas Í:om ressalvas;
111 -rejeição da prestação de contas e determinação da imediata instauração de tomada
de contas especial.

u

Art, 33.Será permitido a Organizaçãosolicitar autorização para devolução de recursos

por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de
novo Plano de Trabalho relacionado ao objeto da parceria e a área de atuação da
organização, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja caso de restituição
integral de recursos.
§1QHá um prazo de prescrição das sanções administrativas de 5(cinco)anos, contados a

paitir da apresentação da prestação de contas.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34.Casos que impedem que organizações da sociedade civil possam celebrar novas
parcerias:

§1QContas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:

I -for sanada a irregularidade que motivou a
eventualmente imputados;

rejeição e quitados os débitos

11 - for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
111 -a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito
suspensivo.

§2QContas julgadas irregulares ou rejeitadas por qualquer Tribunal ou Conselho de
Contas, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos. Tampouco poderá celebrar uma

parceria a organização que tenha sido punida pela administração pública nas seguintes
situações:

1 -suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública;
11 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
1]1 - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar Termos de Fomento, Temos de Colaboração, Acordos de Cooperação e
contratos com órgãos e entidades daesfera de governo da administração pública, por

u

prazo não superior a dois anos;
IV-declaraçãode inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar
Termos de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e entidades de
todas as esferas de governo.
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Art. 36- Esta lnstmção Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.
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ANEXO V - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA
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11 - Análise das atividades i.ealizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
beneficio social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho (Art. 59 da Lei 13.019);

1-Aná]ise do cumprimento das metas em quantidade e qualidade:
2-Comparação entre as metas pactuadas e os resultados obtidos:

EI

3-Descrição e demonstração dos resultados obtidos:

4-Impacto cultura] da ação:

5-Público atingido:

6-Observações comp]ementares:

OBS : Fazer um resumo do Relatório de Visita Técnica "in loco" emitido pelo Gestor,

durante o período de execução (visita técnica in loco eventualmente realizada durante a
execução)
111-Valores efetivamente transferidos pela administração pública (Art. 59 da Lei 13.019) :

u

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pe]a organização
da sociedade civil na prestação de contas„.. (Art. 59 da Lei 13.019):

Vide Parecer Técnico de Análise da Prestação úe Contas n9 _ (dados financeiros) do
setor de Prestação de Contas.
V- Análise de eventuais auditorias realizadas pe]os controles intemo e externo, no âmbito
da fisca]ização preventiva, bem como de suas concliisões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias. (Art. 59 da Lei 13.019);
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ANEXO VI - HOMOLOGAÇÃO I)E RELATÓRI0 TÉCNICO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE PARCERIA
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ANEX0 VII - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
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