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Avanços conquistados com a
aprovação da Lei n.° 13.019/2014
Uma Lei para todo o País

1

A Lei n.º 13.019 tem abrangência nacional. Isso quer
dizer que suas regras devem ser aplicadas em parcerias
entre as Organizações da Sociedade Civil - OSC - e entes
públicos de todas as esferas, o que inclui Governo
Federal, Estadual e Municipal e até mesmo autarquias,
fundações e empresas públicas. Com isso, as
organizações não precisam mais se tornar especialistas
em uma nova legislação para cada instrumento que
formalizarem com o Poder Público. A maior
uniformização das normas para parcerias contribui para a
estabilidade que essas relações precisam, diminuindo
custos, aumentando a confiança entre as partes e
fortalecendo as organizações.

Reconhecimento da autonomia das OSCs
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A legislação reconhece de forma clara a importância da
atividade autônoma das OSCs em prol do interesse
público e a possibilidade de seu financiamento com
recursos do Estado. A prova disso está nos artigos 5º e 6º
da Lei, que estabelecem, respectivamente, os princípios
fundamentais aplicáveis às parcerias e as diretrizes do
regime jurídico de fomento e colaboração. Entre eles,
destacam-se o protagonismo, a independência e a
participação das OSCs, além do incentivo ao fortalecimento institucional e à Organização da Sociedade Civil.
3

Cessação de
novos Convênios com criação
de
instrumentos
específicos
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Talvez a conquista mais importante da citada
legislação tenha sido esta: proibição de utilizar os
convênios como instrumento para a celebração de
parcerias entre OSCs e Poder Público. O Convênio é um
instrumento pensado para as parcerias entre a União e os
entes federados, ou seja, Governos Estaduais e
Municipais. Sua aplicação às relações envolvendo as
organizações é uma das principais fontes de problemas,
por forçar entidades de natureza privada (as OSCs) a
se enquadrarem em regras do direito público. Com a Lei,
esse equívoco acaba. Em seu lugar, foram criadas duas
novas figuras: o Termo de Fomento e o Termo de
Colaboração, ambas com exigências e fundamentos
legais pensados especificamente para as OSCs.

Criação de um novo canal de participação
popular
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Um dos aspectos mais interessantes e democráticos da
Lei é o “Procedimento de Manifestação de Interesse
Social”, instrumento que permite que as Organizações da
Sociedade Civil, movimentos sociais e até mesmo cidadãos
apresentem propostas de novas parcerias com o Poder
Público. Ou seja, é um reconhecimento da importância da
sociedade civil organizada para dar voz à população e
sugerir de forma direta caminhos para que o Estado possa
melhor atender às demandas populares. Importante
destacar: todas as propostas deverão se transformar em
editais com Chamamento Público, garantindo que as
organizações mais capacitadas para o trabalho sejam
escolhidas.
4

Permissão remuneratória de trabalhadores das
OSCs
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A Lei estabelece que funcionários de OSCs que atuam
diretamente em projetos de cooperação com o Estado
podem ser remunerados com os recursos da parceria. Antes,
o entendimento do Estado sobre o tema baseava-se na
aplicação da Lei de Convênios às parcerias com as OSCs,
criando um problema sério: como essa Lei corretamente
proíbe a remuneração de pessoal de Prefeituras ou
Governos Estaduais por meio de Convênios, estendia-se
esse mesmo tratamento de direito público para as
organizações, entidades de natureza privada. A Lei
contribui para superar a situação que precarizava as relações
de trabalho nas OSCs, que acabavam mantendo pessoal
qualificado em contratos temporários, de acordo com a
duração dos projetos específicos.

Mais transparência dos processos
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A Lei torna obrigatória a realização de Chamamento
Público, com garantia de ampla publicidade, para o
procedimento de seleção das organizações com as quais o
Estado fará parcerias. Com isso, põe fim às escolhas
“direcionadas” que, porventura, contemplassem grupos
políticos ou facilitassem desvios. Garante também que as
parcerias sejam celebradas com as OSCs que demonstrem a
maior capacidade de contribuir com o interesse público.
5

Favorecimento de organizações com história
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A Lei estabelece medidas para combater o uso de
“organizações fantasmas” por pessoas mal-intencionadas
que busquem lesar os cofres públicos ou alguma forma de
favoritismo. Assim, exige que as OSCs tenham, no
mínimo, um ano de existência, além de experiência na
área e capacidade técnica e operacional, como requisitos
para participar do Chamamento Público.

Reconhecimento da atuação das organizações em
redes
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A atuação em rede é uma das marcas das Organizações
da Sociedade Civil no Brasil. É por meio dessa ação
articulada e organizada que conjuntos de pequenas
organizações locais conseguem unir suas forças para
angariar objetivos maiores, em escala estadual ou até
mesmo nacional. Esse modelo de ação está reconhecido
na Lei, que permite que duas ou mais OSCs se unam para
a realização de uma parceria com o Estado. Isso reduz
custos para todos e facilita a gestão dos recursos.
Dessa forma, reconhece a capilaridade e a presença das
OSCs na vida comunitária do nosso País, bem como a
liberdade de associação e ação política em rede.
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Regulatório

Normas específicas para repasses menores
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Em um importante passo pela desburocratização do
cotidiano das OSCs, a Lei estabelece normas
simplificadas para a prestação de contas de parcerias com
valores inferiores a R$ 600 mil. A medida reflete o
princípio da proporcionalidade e facilita a atuação de
organizações menores, que dispõem de menos pessoal
disponível para cumprir as pesadas exigências das
prestações de contas hoje vigentes. No mesmo sentido, a
Lei proíbe a exigência de contrapartida financeira das
OSCs, reconhecendo de forma implícita experiência e
conhecimento acumulado, a maior contribuição dessas
entidades.

Criação
Fomento

10

do

Conselho
e

Nacional
de
Colaboração

A Lei prevê a possibilidade de criação do
Conselho Nacional de Fomento e Colaboração,
que terá as atribuições de divulgação de boas
práticas, proposição e apoio a políticas e ações de
fortalecimento e garantia da independência das OSCs
em geral, inclusive nas suas relações de parceria. O
Conselho também deverá atuar de forma transversal na
Administração Pública, para promover entendimentos
sobre as normas relativas às parcerias com OSCs. Em
resumo, será um órgão da Administração, com
participação da sociedade civil, voltado inteiramente
para o aprimoramento das organizações.
7
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CONCEITOS
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
aplique integralmente na consecução do respectivo
Organização da objeto social, de forma imediata ou por meio da
Sociedade Civil constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867,
de 10 de novembro de 1999; as 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.
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

Administração
Pública

Administrador
Público

Gestor

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

9

Instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela Administração Pública com
Organizações da Sociedade Civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco propostas
pela
Administração
Pública
que
envolvam
aa
transferência de recursos financeiros.

Termo de
Colaboração

Termo de
Fomento

Instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela Administração Pública com
Organizações da Sociedade Civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco propostas
pelas Organizações da Sociedade Civil, que envolvam a
transferência de recursos financeiros.

Acordo de
Cooperação

Instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela Administração Pública com
Organizações da Sociedade Civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco que não
envolvam a transferência de recursos financeiros.

2

Conselho de
Política Pública

Órgão criado pelo Poder Público para atuar como
instância consultiva, na respectiva área de atuação, na
formulação,
implementação,
acompanhamento,
monitoramento e avaliação de políticas públicas.

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 da Administração Pública.

Comissão de
Monitoramento
e Avaliação

Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as
parcerias celebradas com Organizações da Sociedade
Civil mediante Termo de Colaboração ou Termo de
Fomento, constituído por ato publicado em meio oficial
de comunicação, assegurada a participação de pelo
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente do quadro de pessoal da
administração pública.

Bens
Remanescentes

Os de natureza permanente adquiridos com recursos
financeiros envolvidos na parceria, necessários à
consecução do objeto, mas que a ele não se
incorporam.

3

maio de 2000.
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Chamamento
Público

Prestação de
Contas

1

Dirigente

Parceria

Procedimento destinado a selecionar Organização da
Sociedade Civil para firmar parceria por meio de Termo de
Colaboração ou de Fomento, no qual se garanta a
observância 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.
Prestação de contas: procedimento em que se analisa e
se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível
verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance
das metas e dos resultados previstos, compreendendo
duas fases:
a) Apresentação das contas, de responsabilidade da
Organização da Sociedade Civil.
b) Análise e manifestação conclusiva das contas, de
responsabilidade da Administração Pública, sem prejuízo
da atuação dos órgãos de controle.
Pessoa que detém 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 a Administração Pública para
a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, ainda que delegue essa competência a
terceiros.
Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações
decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente
entre a Administração Pública e Organizações da
Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividade ou de
projeto expresso em Termos de Colaboração, em Termos
de Fomento ou em Acordos de Cooperação.

Subvenções
Sociais

Transferências destinadas a cobrir despesas de custeio
de entidades sem fins lucrativos.

Auxílios

Transferências destinadas a cobrir despesas com
investimentos ou inversões financeiras de entidades
privadas sem fins lucrativos.
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CHECKLIST DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Item Descrição

1 Publicação no site da Prefeitura Municipal de Camaçari -PMC-, caso

Sim Não Não
se
aplica

seja apresentada e deferida uma proposta de Procedimentos de
Manifestação de Interesse Social -PMIS-, por parte do Secretário
Municipal (art. 19 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
do Secretário Municipal ou dirigente da entidade
2 Justificativa
interessada no caso de celebração de parceria sem prévio
Chamamento Público (§ 1°, art. 24 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
Publicação do extrato da justificativa no site da PMC e no Diário
3 Oficial
do Município, nas hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei
Federal n.° 13.019/2014 (§ 2°, art. 24 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
o elemento de despesa seja Subvenção Social (33504300),
4 Caso
cria-se a necessidade de uma Lei autorizando a parceria,
identificando expressamente a entidade beneficiária, 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 n.º 101, de 4
de maio de 2000 (inciso II, art. 31 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
instituindo a Comissão de Seleção para a realização do
5 Portaria
Chamamento Público, se for o caso (art. 21 do Decreto Municipal
n.° 7.336/2020).
instituindo os componentes da Comissão de
6 Portaria
Monitoramento e Avaliação (art. 36 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
instituindo o gestor da parceria (inciso VI, art. 2 da Lei
7 Portaria
Federal n.° 13.019/2014), que terá as responsabilidades elencadas
no art. 22 da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA.
no site da PMC, na íntegra, do edital do Chamamento
8 Publicação
Público, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do
recebimento das propostas. Obs.: Verificar objetivos específicos do
programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria (§ 1°,
art. 22 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
for o caso, a confecção e a publicação no Diário Oficial do
9 Se
Município do edital do Chamamento Público, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data do recebimento das propostas,
contendo no mínimo os seguintes itens: número do edital de
Chamamento Público e do processo administrativo; Secretaria
Municipal ou entidade da Administração Indireta responsável;
forma de acesso à íntegra do edital; as datas, os prazos, as
condições, o local e a forma de apresentação das propostas; as datas
e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no
que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada
12

um dos critérios estabelecidos, se for o caso; o objeto da parceria;
o valor previsto para a realização do objeto; as condições para
interposição de recurso administrativo; a minuta do instrumento
por meio do qual será celebrada a parceria; de acordo com as
características do objeto da parceria; a programação orçamentária;
a previsão de contrapartida em bens ou serviços, se for o caso;
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida e idosos (§ 1°, art. 24 da Lei Federal n.°
13.019/2014 e § 2°, art. 22 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
Publicação da homologação do resultado do Chamamento Público
10 no site da PMC, se for o caso (art. 23 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
Se
for o caso, edital de Credenciamento, prevendo requisitos,
11procedimento
e prazo de validade a ser realizado pela
Comissão de Seleção (§ 3°, art. 25 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
das OSCs, inclusive nos casos de dispensa que
12 Comprovação
acarrete o credenciamento. A obrigação de suas normas de
organização interna prevê: objetivos voltados à promoção de
atividades e finalidades de relevância pública e social, que, em
caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos da Lei n.° 13.019 e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; escrituração de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade; possuir, no mínimo, um ano
de existência, com cadastro ativo comprovado por meio de
documentação; experiência prévia na realização, com efetividade,
do objeto da parceria ou de natureza semelhante; instalações,
condições materiais e capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria
e o cumprimento das metas estabelecidas. No caso de Acordo de
Cooperação, só será exigido o previsto no inciso I. E no caso das
organizações religiosas, serão dispensados os incisos I e III. As
sociedades cooperativas só terão necessidade de cumprir o inciso
IV e a legislação específica (art. 33 da Lei Federal n.°
13.019/2014).
que demonstre a prévia dotação orçamentária para
13 Documento
execução da parceria, como por exemplo a Solicitação Reserva de
Dotação devidamente reservada e autorizada com as
identificações e assinaturas dos responsáveis e do Ordenador de
Despesas (inciso I, art. 26 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
Parecer Jurídico acerca da possibilidade de celebração da
14 parceria
(Inciso II, art. 26 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
Parecer
de
órgão técnico da Administração Pública (órgão da
15 secretaria municipal),
que deverá pronunciar-se, de forma
expressa, a respeito: do mérito da proposta, em conformidade
com a modalidade de parceria adotada; da identidade e da
13

reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria prevista na Lei n.° 13.019; da viabilidade
de sua execução; da verificação do cronograma de desembolso;
da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem
utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim
como dos procedimentos que deverão ser adotados para
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das
metas e objetivos; da designação do gestor da parceria; da
designação da comissão de monitoramento e avaliação com três
servidores ou empregados públicos (exceto o Gestor da Parceria),
no mínimo (inciso IV, art. 26 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020 e inciso V do art. 35 da Lei Federal n.º 13.019/2014).
Verificar vedações contidas nos arts. 39 e 40 da Lei Federal n.°
13.019/2014.
demonstrando que os objetivos e finalidades
16 Documento
institucionais
e a capacidade técnica e operacional da
1
organização
da sociedade civil foram avaliados e são
compatíveis com o objeto, com exceção do Acordo de
Cooperação (inciso V, art. 26 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
de Trabalho constando: descrição da realidade que será
17 Plano
objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos
a serem executados; previsão de receitas e de despesas a serem
realizadas na execução das atividades ou dos projetos
abrangidos pela parceria; forma de execução das atividades ou
dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas (art. 22 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
a celebração das parcerias, as OSCs deverão apresentar os
18 Para
seguintes documentos: certidões de regularidade fiscal,
previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de
acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações
ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada
emitida por junta comercial; cópia da ata de eleição do quadro
dirigente atual; relação nominal atualizada dos dirigentes da
entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira
de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
de cada um deles; comprovação de que a Organização da
Sociedade Civil funciona no endereço por ela declarado (art. 34
da Lei Federal n.° 13.019/2014).
de Parceria contendo: a descrição do objeto pactuado; as
19 Termo
obrigações das partes, quando for o caso, o valor total e o
cronograma de desembolso; a contrapartida, quando for o caso,
observado o disposto no § 1º do art. 35 da Lei n.º 13.019/2014;
a vigência e as hipóteses de prorrogação; a obrigação de
prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; a
forma de monitoramento e avaliação, com a
indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão
empregados na atividade ou apoio técnico nos termos

14

previstos no § 1º do art. 58 da Lei n.° 13.019; a obrigatoriedade de
restituição de recursos, nos casos previstos na Lei n.° 13.019; a
definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos
remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que,
em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou
transformados com recursos repassados pela Administração
Pública; a prerrogativa atribuída à Administração Pública para
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;
quando for o caso, a obrigação de a Organização da Sociedade
Civil manter e movimentar os recursos em conta bancária
específica, observado o disposto no art. 51 da Lei 13.019; o livre
acesso dos agentes da Administração Pública, do Controle Interno
e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos
documentos e às informações relacionadas a Termos de
Colaboração ou a Termos de Fomento, bem como aos locais de
execução do respectivo objeto; a faculdade dos partícipes
rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas
condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades,
além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a
publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias; a indicação do foro para dirimir as dúvidas
decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa,
com 2
a participação de órgão encarregado de assessoramento
jurídico integrante da estrutura da Administração Pública; a
responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal; a responsabilidade exclusiva da
Organização da Sociedade Civil pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à
execução do objeto previsto no Termo de Colaboração ou de
Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
3
da Administração
Pública a inadimplência da Organização
da Sociedade Civil em relação ao referido pagamento,
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução; a indicação do servidor
público ou empregado público designado como gestor da parceria;
na hipótese de a duração da parceria exceder um ano, há obrigação
da Organização da Sociedade Civil de prestar contas ao término
de cada exercício; a vinculação ao edital do Chamamento Público,
se for o caso, e as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014 e do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020; a forma de realização da
pesquisa de satisfação dos beneficiários do Plano de Trabalho, nas
parcerias com vigência superior a um ano; prazo para a prestação
de contas; a obrigação da Organização da Sociedade Civil manter
em seu arquivo, durante 10 (dez) anos, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais
que compõem a prestação de contas (art. 42 da Lei Federal n.°
13.019/2014 e art. 28 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
maio de 2000.

a
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Divulgação pela Prefeitura no seu site oficial e pela OSC, na
20internet
e em locais visíveis na sua sede, das informações

relacionadas com a parceria: Órgão da Administração Pública;
número e data de assinatura e de publicação da parceria, razão
social e CNPJ da OSC; objeto da parceria; valor total previsto
e valores liberados; data de início e término da parceria e
prorrogações; data prevista, data apresentada e situação da
prestação de contas, prazo para análise e resultado conclusivo;
valor total da remuneração da equipe de trabalho; as
organizações de atuação em rede, se for o caso (art. 6 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria –
21Lançamento
SIGA (TCM) dos dados referentes à parceria.
do Termo de Parceria, Plano de Trabalho, Aditivos e
22 Inserção
publicações, em formato PDF, no site da PMC (art. 10 da Lei
Federal n.° 13.019/2014).
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CHECKLIST DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Sim Não Não
se
aplica

Item Descrição
Acompanhamento atualizado, através da
1 processos
de liberação de recursos (art. 50

internet, dos
da Lei Federal

n.º13.019/2014).
Administrativo do Edital de Chamamento Público com
2 Processo
todas as etapas até a contratação da Entidade (item 1 do Anexo I-A,
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
e cronograma físico-financeiro (item 9 do Anexo I-A,
3 Orçamento
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
do processo de pagamento que autorizou o repasse (item
4 Original
14 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).

do extrato bancário da conta do Órgão Repassador, no
5 Original
qual esteja evidenciada a saída dos recursos (item 15 do Anexo I-A,

da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
Processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de licitação ou,
6 ainda,
da cotação de preços (item 22 do Anexo I-B, da Resolução
n.º 1.381/2018 TCM/BA).
comprobatória
dos
recolhimentos
7 Documentação
correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos
pagamentos (item 23 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018
TCM/BA).
bancária (item 26 do Anexo I-B, da Resolução n.º
8 Conciliação
1.381/2018 TCM/BA).
dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente
9 Relação
o valor da contrapartida, se for o caso (item 28 do Anexo I-B, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
dos bens adquiridos, produzidos ou construídos,
10 Relação
conforme Anexo I-F (item 29 do Anexo I-B, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
de incorporação ao patrimônio da entidade civil
11 Comprovação
dos bens adquiridos, produzidos ou construídos (item 30 do
Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
atualizado de endereço das partes e, em caso de
12 Comprovante
alterações dos endereços, efetuar comunicado ao TCM/BA (item
31 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
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caso de despesas que tenham terceiros beneficiários, a exemplo
13 No
de cursos, locação de veículos para transporte de pessoas, deverá a

prestação de contas estar acompanhada das relações contendo
nome, nº do CPF e respectivas assinaturas (item 32 do Anexo I-B,
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
Comprovante
da despesa (nota fiscal), acompanhado de declaração
14 firmada por dirigente
da entidade beneficiada certificando que o
material foi recebido ou o serviço foi prestado (item 33 do Anexo IB, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de que a instituição beneficiária tenha sido
15 Comprovação
considerada em condições de funcionamento satisfatórias pelos
órgãos competentes de fiscalização (item 34 do Anexo I-B, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
Ato
Constitutivo, Estatuto Social ou Regimento da entidade
16 beneficiária
devidamente registrada assegurando a compatibilidade
entre a finalidade da instituição e as ações desenvolvidas (item 35
do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de regularidade do mandato da Diretoria da entidade (a
17 Prova
última Ata de Eleição da Diretoria registrada no cartório)
autenticada em cartório (item 36 do Anexo I-B, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
em dados percentuais, sobre a participação dos
18 Informação,
recursos públicos na manutenção da entidade (item 38 do Anexo IB, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
do CNPJ, constando a situação ATIVA (item 39 do Anexo
19 Cartão
I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de pagamento contemplando: o nome, cargo, CPF do
20 Folhas
empregado, período de competência, valor e descrição
individualizada das parcelas remuneratórias e dos descontos, valor
líquido a pagar e comprovação do depósito bancário em favor do
beneficiário ou de sua assinatura no caso de pagamento por
cheque, estando o mesmo sempre nominativo, sendo obrigatório o
encaminhamento do comprovante da transferência bancária (item
40 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de devolução dos saldos financeiros remanescentes
21 Comprovante
(item 43 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
22 Previsão de reserva de recursos para pagamento de verbas
rescisórias (item 44 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018
TCM/BA).
por parte da Organização da Sociedade Civil da
23 Comprovação
divulgação na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e
dos estabelecimentos em que exerça suas ações de todas as
parcerias celebradas com a Administração Pública, conforme
estabelecido nos Art .11 da Lei 13019/2014 (item 45 do Anexo IB, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
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do extrato bancário da(s) conta(s) específica(s) mantida(s)
24 Original
pela entidade beneficiada, no qual esteja evidenciado o ingresso e a

saída dos recursos por fontes (item 46 do Anexo I-B, da Resolução
n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de despesas que poderão ser pagas com recursos
25 Comprovantes
vinculados à parceria, tais como: remuneração da equipe
encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive de
pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil, durante a
vigência da parceria, compreendendo 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; diárias referentes a deslocamento, hospedagem e
alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria
assim o exija; custos indiretos necessários à execução do objeto,
seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;
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 (art. 46 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
da Administração Pública em relação à divulgação
26 Comprovação
em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e
dos respectivos Planos de Trabalho, até cento e oitenta dias após o
respectivo encerramento (item 18 do Anexo I-A, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
de autorização específica, quando o Chamamento Público for
27 Lei
inexigível ou na hipótese de inviabilidade de competição entre as
Organizações da Sociedade Civil, em razão da natureza singular do
objeto da parceria nos termos do inciso I do § 3o do art. 12 da Lei
no 4.320/64 e do parágrafo 2º do art. 26, da Lei nº 101/00 – LRF
(item 17 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
relacionados com a prestação de contas previstos no
28 Documentos
Plano de Trabalho (inciso I, art. 39 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020) e as declarações contidas no art. 33 da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA.
de execução do objeto, elaborado pela Organização da
29 Relatório
Sociedade Civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos
para o cumprimento do objeto, comparativo de metas propostas
com os resultados alcançados (inciso II, art. 39 do Decreto
Municipal n.° 7.336/2020) e os itens elencados no art. 12 da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA.
de execução financeira do Termo de Colaboração ou do
30 Relatório
Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do
objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no Plano de Trabalho (inciso II, art. 66 da Lei
Federal n.° 13.019/2014) e os itens elencados no art. 13 da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA.
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de Satisfação nas parcerias com vigência superior a um
31Pesquisa
ano, contendo os beneficiários do Plano de Trabalho, utilizando

os resultados como subsídio para avaliação da parceria (art. 34 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
Administração deverá considerar na análise da prestação de
32 Acontas,
quando houver, os seguintes relatórios: relatório de visita
técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da
parceria; relatório técnico de monitoramento e avaliação,
homologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os
resultados alcançados durante a execução do Termo de
Colaboração ou de Fomento (Parágrafo único, art. 66 da Lei
Federal n.° 13.019/2014).
de Fomento, Termo de Colaboração ou Acordo de
33Termo
Cooperação e, se houver, dos termos aditivos, acompanhados das
respectivas publicações (item 2 do Anexo I-A, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
de Trabalho de parcerias celebradas (item 3 do Anexo I-A,
34 Plano
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
analítico do repasse realizado com a identificação
35 Demonstrativo
das respectivas fontes de recursos: Recursos Federais, Estaduais,
Municipais, Recursos Próprios, Recursos de Doações (item 16
do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias
36 Relação
referente aos repasses dos recursos para a entidade civil,
contendo número, data e valor (Anexo I–C, referente ao item 4
do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
Balancete Financeiro, evidenciando os recursos repassados, a
37 contrapartida,
os rendimentos de aplicação financeira, as
despesas realizadas e o saldo recolhido, se houver (Anexo I–D,
referente ao item 19 do Anexo I-B, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
de pagamentos (Anexo I–E, referente ao item 20 do
38 Relação
Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
39 Certidões
contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação
aplicável de cada ente federado (art. 34 da Lei Federal n.°
13.019/2014).
de contas relativa à execução do Termo de Parceria
40 Ateráprestação
os seguintes documentos: relatório anual de execução de
atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução
do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre
as metas propostas e os resultados alcançados; demonstrativo
analítico das receitas auferidas, inclusive rendimentos
financeiros e das despesas realizadas com a identificação das
respectivas fontes de recursos (Recursos Federais, Estad uais,
Municipais, Recursos Próprios, Recursos de Doações); extrato
da execução física e financeira; demonstração de resultados do
exercício; balanço patrimonial; demonstração das origens e das
20

aplicações de recursos; demonstração das mutações do
patrimônio social; notas explicativas das demonstrações
contábeis, caso necessário; Parecer e Relatório de Auditoria,
se for o caso (art. 86 da Lei Federal n.º 13.019/2014).
pela internet dos meios de representação sobre a
41 Divulgação
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria (art. 8 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
prestação de contas e todos os atos que dela decorram
42 Adisponíveis
em plataforma eletrônica, permitindo a visualização
por qualquer interessado, sendo que os documentos incluídos
pela entidade devem possuir certificação digital (art. 38 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
Elaboração semestral do Relatório Técnico de Monitoramento e
43 Avaliação
de parceria celebrada mediante Termo de Colaboração
ou Termo de Fomento, homologado pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação, contendo: 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; 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; análise de eventuais auditorias realizadas pelos
Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que
tomaram em decorrência dessas auditorias (art. 33 do Decreto
Municipal n.° 7.336/2020).
Técnico conclusivo de análise da prestação de contas,
44 Parecer
realizado pelo Gestor da Parceria, levando em consideração o
conteúdo do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e
mencionando obrigatoriamente: os resultados já alcançados e
seus benefícios; os impactos econômicos ou sociais; o grau de
satisfação do público-alvo; a possibilidade de sustentabilidade
das ações após a conclusão do objeto pactuado (inciso IV, art. 61
da Lei Federal n.° 13.019/2014).
com a decisão do Administrador Público sobre a
45 Parecer
aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à
análise de seu conteúdo (art. 42 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
46 A Organização da Sociedade Civil prestará conta da boa e
regular aplicação dos recursos recebidos no final de cada
exercício e ao término da vigência da parceria, no prazo de até
noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no
final de cada exercício, podendo ser prorrogado por até 30
(trinta) dias, desde que devidamente justificado (art. 40 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020 e § 2º, art. 3º da Resolução n.º
1.381/2018 TCM).
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seja constatada irregularidade ou omissão na prestação de
47 Caso
contas, será concedido prazo para a Organização da Sociedade
Civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, em até 45
dias após a notificação, prorrogável, no máximo, por igual
período, dentro do prazo que a Administração Pública possui para
analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de
resultados, que é de até cento e cinquenta dias, contado da data do
recebimento ou do cumprimento de diligência por ela
determinada, prorrogável justificadamente por igual período; se
não ocorrer, será instaurada a tomada de contas especial (arts.
70,71 e 72 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
circunstanciado e documentação comprobatória das
48 Relatório
medidas administrativas internas e dos procedimentos adotados
diante da hipótese de dano ao erário municipal, quando couber
(item 7 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
ocorra a rejeição da prestação de contas, as impropriedades
49 Caso
que deram causa serão registradas em plataforma eletrônica de
acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião
da assinatura de futuras parcerias com a Administração Pública,
conforme definido em regulamento (§ 6°, art. 69 da Lei Federal
n.° 13.019/2014).
prestação de contas final encaminhada ao TCM ficará
50 Aarquivada
e organizada no órgão repassador, pelo prazo de 10
(dez) anos contados a partir do dia útil subsequente à data de sua
apresentação (§ 1º, art. 24 da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA).
entidades civis deverão manter a guarda dos documentos
51 As
originais relativos à execução das parcerias, exibindo-os ao
órgão municipal parceiro, quando necessário (§ 2º, art. 24 da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
Administração Pública deverá encaminhar ao TCM/BA, de
52 Aforma
eletrônica na plataforma E-TCM, as prestações de contas
das Organizações Civis selecionadas mediante Chamamento
Público (art. 32 da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
da aplicação da parcela dos recursos porventura
53 Reprogramação
não aplicados no exercício (item 8 do Anexo I-A, da Resolução
n.º 1.381/2018 TCM/BA).
e especificações técnicas, quando couber (item 10 do
54 Projeto
Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de execução do serviço ou obra, ou da situação em
55 Relatório
que se encontra, assinado por profissional habilitado,
identificado por seu registro CREA, quando couber (item 11
do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de Responsabilidade Técnica (ART), conforme
56 Anotação
estabelecido na Lei Federal 6.496/77 (item 12 do Anexo I-A,
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
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da realização com registros fotográficos da
57 Comprovação
situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas

(item 13 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA).
orçamentária discriminando todos os serviços,
58 Planilha
quantidades e preços, bem como os boletins de medição
utilizados para realizar os pagamentos, se o objeto do Termo de
Parceria se referir a obras e serviços de engenharia (item 24 do
Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
Termo de Aceitação Definitiva de Obra, se o objeto do Termo
59 de
Parceria se referir a obras e serviços de engenharia (item 25
do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
de Contas ao órgão ou entidade que os repassou, no
60 Prestação
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da aplicação de
cada parcela recebida (Resolução n.º 1.385/2019 TCM/BA).
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CHECKLIST DAS ATRIBUIÇÕES DOS
RESPONSÁVEIS NO MROSC
Prefeito

- Caso o elemento de despesa seja Subvenção Social (33504300), cria-se a
necessidade de uma Lei autorizando a parceria, identificando expressamente a
entidade beneficiária, 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 n.º 101, de 4
de maio de 2000 (inciso II, art. 31 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
- Lei de autorização específica, quando o Chamamento Público for inexigível ou na
hipótese de inviabilidade de competição entre as Organizações da Sociedade Civil,
em razão da natureza singular do objeto da parceria no termos inciso I do § 3o do
art. 12 da Lei no 4.320/64 e do parágrafo 2º do art. 26, da Lei nº 101/00 – LRF
(item 17 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).

Secretário Municipal ou Dirigente de Entidade da
Administração Indireta

- Publicação no site da PMC, caso seja apresentada e deferida uma proposta de
Procedimentos de Manifestação de Interesse Social – PMIS, por parte do Secretário
Municipal (art. 19 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
-Justificativa no caso de celebração de parceria sem prévio Chamamento Público nos
casos de Inexigibilidade, Dispensa ou Acordo de Cooperação (§ 1°, art. 24 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Publicação do extrato da justificativa no site da PMC e no Diário Oficial do
Município, nas hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei Federal n.° 13.019/2014
(§ 2°, art. 24 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Portaria instituindo a Comissão de Seleção para a realização do Chamamento
Público, se for o caso (art. 21 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Portaria instituindo os componentes da Comissão de Monitoramento e Avaliação
(art. 36 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Portaria instituindo o gestor da parceria (inciso VI, art. 2 da Lei Federal n.°
13.019/2014), que terá as responsabilidades elencadas no art. 22 da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA.
- Documento que demonstre a prévia dotação orçamentária para execução da
parceria, como por exemplo, a Solicitação Reserva de Dotação devidamente
reservada e autorizada com as identificações e assinaturas dos responsáveis e do
Ordenador de Despesas (inciso I, art. 26 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Documento demonstrando que os objetivos e finalidades institucionais e a
capacidade técnica e operacional da Organização da Sociedade Civil foram avaliados
e são compatíveis com o objeto, com exceção do Acordo de Cooperação (inciso V,
art. 26 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- No caso de Termo de Colaboração, Plano de Trabalho constando: 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; descrição de metas a
serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; previsão de receitas
e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos
24

abrangidos pela parceria; forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas; definição dos parâmetros a serem
utilizados para a aferição do cumprimento das metas (art. 22 da Lei Federal n.°
13.019/2014).
- Termo de Parceria contendo: a descrição do objeto pactuado; as obrigações das
partes; quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; a
contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do art. 35 da Lei n.°
13.019; a vigência e as hipóteses de prorrogação; a obrigação de prestar contas
com definição de forma, metodologia e prazos; a forma de monitoramento e
avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão
empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio
técnico nos termos previstos no § 1º do art. 58 da Lei n.° 13.019; a
obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos na Lei n.° 13.019; a
definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data
da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela
Administração Pública; a prerrogativa atribuída à Administração Pública
para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;quando for
o caso, a obrigação de a Organização da Sociedade Civil manter e movimentar
os recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei
13.019; o livre acesso dos agentes da Administração Pública, do Controle Interno e
do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às
informações relacionadas a Termos de Colaboração ou a Termos de Fomento, bem
como aos locais de execução do respectivo objeto; a faculdade dos partícipes
rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções
e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de
antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias; a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução
da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução
administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico
integrante da estrutura da Administração Pública; a responsabilidade exclusiva da
Organização da Sociedade Civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal; a responsabilidade exclusiva da Organização da
Sociedade Civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração ou
de Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
Administração Pública à inadimplência da Organização da Sociedade Civil em
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os
danos decorrentes de restrição à sua execução; a indicação do servidor público ou
empregado público designado como gestor da parceria; na hipótese de a duração da
parceria exceder um ano, a obrigação da Organização da Sociedade Civil prestar
contas ao término de cada exercício; a vinculação ao edital do Chamamento Público,
se for o caso, e as disposição da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal
n.° 7.336/2020; a forma de realização da pesquisa de satisfação dos beneficiários do
Plano de Trabalho, nas parcerias com vigência superior a um ano; prazo para a
prestação de contas; a obrigação da Organização Sociedade Civil manter em seu
arquivo, durante 10 (dez) anos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao da
prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas
(art. 42 da Lei Federal n.° 13.019/2014 e art. 28 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
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- Divulgação no sítio oficial da Prefeitura, das informações relacionadas com a
parceria: Órgão da Administração Pública; número e data de assinatura e de
publicação da parceria, razão social e CNPJ da OSC; objeto da parceria; valor total
previsto e valores liberados; data de início e término da parceria e prorrogações; data
prevista, data apresentada e situação da prestação de contas, prazo para análise e
resultado conclusivo; valor total da remuneração da equipe de trabalho; as
organizações de atuação em rede, se for o caso (art. 6 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
- Divulgação no sítio oficial da Prefeitura na internet, a relação das parcerias
celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até cento e oitenta dias após o
respectivo encerramento (item 18 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA).
- Viabilização do acompanhamento atualizado através da internet, dos processos de
liberação de recursos referente à parceria (art. 50 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
- Pesquisa de Satisfação nas parcerias com vigência superior a um ano, contendo os
beneficiários do Plano de Trabalho, utilizando os resultados como subsídio para
avaliação da parceria (art. 34 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Considerar na análise da prestação de contas, quando houver, os seguintes
relatórios: Relatório de Visita Técnica in loco eventualmente realizada durante a
execução da parceria; Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação,
homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante
a execução do Termo de Colaboração ou de Fomento (Parágrafo único,
art.
66
da
Lei
Federal
n.°
13.019/2014).
- Disponibilizar a divulgação pela internet, dos meios de representação sobre a
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria (art. 8 do Decreto Municipal
n.°7.336/2020).
- Disponibilizar a prestação de contas e todos os atos que dela decorram disponíveis
em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado, sendo
que os documentos incluídos pela entidade, devem possuir certificação digital (art.
38 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
-Documento manifestando a decisão sobre a aprovação ou não da prestação de
contas
(art.
42
do
Decreto
Municipal
n.°
7.336/2020).
- Caso ocorra a rejeição da prestação de contas, as impropriedades que deram causa
serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas
em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a
Administração Pública, conforme definido em regulamento (§ 6°, art. 69 da
Lei Federal n.° 13.019/2014).
- Lançamento no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA (TCM),
dos dados referentes a parceria.
- Na prestação de contas, o Processo Administrativo do Edital de Chamamento
Público com todas as etapas até a contratação da entidade (item 1 do Anexo I-A, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o orçamento e cronograma físico-financeiro (item 9 do
Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o original do processo de pagamento que autorizou o
repasse (item 14 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o original do extrato bancário da conta do órgão
repassador, no qual esteja evidenciada a saída dos recursos (item 15 do Anexo I-A,
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
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- Na prestação de contas, o Termo de Fomento, Termo de Colaboração ou Acordo de
Cooperação e, se houver, dos Termos Aditivos, acompanhados das
respectivas publicações (item 2 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o Plano de Trabalho de parcerias celebradas (item 3 do
Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o demonstrativo analítico do repasse realizado com a
identificação das respectivas fontes de recursos: Recursos Federais, Estaduais,
Municipais, Recursos Próprios, Recursos de Doações (item 16 do Anexo I-A, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, a relação das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias
referente aos repasses dos recursos para a entidade civil, contendo número, data e
valor (Anexo I–C, referente ao item 4 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018
TCM/BA).
- Na prestação de contas, o relatório circunstanciado e documentação comprobatória
das medidas administrativas internas e dos procedimentos adotados diante da hipótese
de dano ao erário municipal, quando couber (item 7 do Anexo I-A, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
- A prestação de contas final encaminhada ao TCM ficará arquivada e organizada no
órgão repassador, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir do dia útil
subsequente à data de sua apresentação (§ 1º, art. 24 da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
- Encaminhar ao TCM/BA, de forma eletrônica na plataforma E-TCM, as prestações
de contas das Organizações Civis selecionadas mediante Chamamento Público (art. 32
da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, a reprogramação da aplicação da parcela dos recursos
porventura não aplicados no exercício (item 8 do Anexo I-A, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o projeto e especificações técnicas, quando couber (item 10
do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, o Relatório de Execução do serviço ou obra, ou da situação
em que se encontra, assinado por profissional habilitado, identificado por seu registro
CREA, quando couber (item 11 do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA).
- Na prestação de contas, quando couber, a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), conforme estabelecido na Lei Federal 6.496/77 (item 12 do Anexo I-A, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Na prestação de contas, quando couber, a comprovação da realização com registros
fotográficos da situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas (item 13
do Anexo I-A, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).

Procuradoria-Geral do Município - PROGER
- Parecer Jurídico acerca da possibilidade de celebração da parceria (Inciso II, art.
26 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).

Coordenação de Materiais e Patrimônio - CMP
- Se for o caso, o Edital de Credenciamento, prevendo: requisitos, o procedimento e
o prazo de validade, a ser realizado pela Comissão de Seleção (§ 3°, art. 25 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
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- Publicação no site da PMC da íntegra do Edital do Chamamento Público,
com antecedência mínima de 30 dias da data do recebimento das propostas. Obs.:
verificar objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da
parceria (§ 1°, art. 22 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Se for o caso, a confecção e a publicação no Diário Oficial do Município do Edital
do Chamamento Público, com antecedência mínima de 30 dias da data do
recebimento das propostas, contendo no mínimo os seguintes itens: número do edital
de Chamamento Público e do processo administrativo; Secretaria Municipal
ou entidade da Administração Indireta responsável; forma de acesso à íntegra do
edital; as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das
propostas; as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no
que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos
critérios estabelecidos, se for o caso; o objeto da parceria; o valor previsto para a
realização do objeto; as condições para interposição de recurso administrativo; a
minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; de acordo com as
características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos (§ 1°, art. 24 da Lei Federal n.°
13.019/2014 e § 2°, art. 22 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Publicação da homologação do resultado do Chamamento Público no site da PMC,
se for o caso (art. 23 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).

Órgão Técnico da Secretaria Municipal

- Parecer pronunciando, de forma expressa, a respeito: do mérito da proposta, em
conformidade com a modalidade de parceria adotada; da identidade e da
reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria
prevista na Lei n.° 13.019; da viabilidade de sua execução; da verificação do
cronograma de desembolso; da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem
utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos
procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e
financeira, no cumprimento das metas e objetivos; da designação do gestor da
parceria; da designação da comissão de monitoramento e avaliação com três
servidores ou empregados públicos (exceto o Gestor da Parceria), no mínimo (Inciso
IV, art. 26 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020 e inciso V do art. 35 da Lei Federal
n.º 13.019/2014). Verificar vedações contidas nos arts. 39 e 40 da Lei Federal n.°
13.019/2014.

Gestor da Parceria

- Elaboração semestral do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de
parceria celebrada mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento,
homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, contendo: 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; 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; análise de eventuais auditorias realizadas
pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como
de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias
(art. 33 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
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- Considerar na análise da prestação de contas, quando houver, os documentos
previstos no Plano de trabalho e os seguintes relatórios: Relatório de Visita
Técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, homologado pela Comissão
de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do
cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do
Termo de Colaboração ou de Fomento (art. 39 do Decreto Municipal n.°
7.336/2020).
- Parecer Técnico conclusivo de análise da prestação de contas, realizado pelo
gestor da parceria, levando em consideração o conteúdo do Relatório Técnico
de Monitoramento e Avaliação e mencionando obrigatoriamente: os
resultados já alcançados e seus benefícios; os impactos econômicos ou
sociais; o grau de satisfação do público-alvo; a possibilidade de
sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado (Inciso IV, art.
61 da Lei Federal n.° 13.019/2014).

Comissão de Monitoramento e Avaliação

- Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria
celebrada mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, contendo:
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; 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; análise de eventuais auditorias realizadas
pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como
de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias
(art. 33 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020).

Comissão de Seleção

- Realização do Chamamento Público, quando for o caso (art. 21 do
Decreto Municipal n.° 7.336/2020).
- Realização do Credenciamento, quando for o caso (§ 1°, art. 25 do Decreto
Municipal n.° 7.336/2020).

Organização da Sociedade Civil - OSC

- Comprovação das OSCs, inclusive nos casos de dispensa que acarrete o
credenciamento. A obrigação de suas normas de organização interna preveem:
objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social; que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os
requisitos da Lei n.° 13.019 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo
da entidade extinta; escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; possuir, no mínimo,
um ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de
documentação; experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante; instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. No caso de Acordo de
Cooperação só será exigido o previsto no inciso I e no caso das organizações
religiosas, serão dispensados os incisos I e III, as sociedades cooperativas só
terão necessidade de cumprir o inciso IV e a legislação específica (art. 33 da Lei
Federal n.° 13.019/2014).
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- No caso de Termo de Fomento, Plano de Trabalho constando: 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; descrição de metas a
serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; previsão de
receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos
abrangidos pela parceria; forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas; definição dos parâmetros a serem
utilizados para a aferição do cumprimento das metas (art. 22 da Lei Federal n.°
13.019/2014).
- Apresentação dos seguintes documentos: certidões de regularidade fiscal,
previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a
legislação aplicável de cada ente federado; certidão de existência jurídica expedida
pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais
alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida
por junta comercial; cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; relação
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado
(art.
34
da
Lei
Federal
n.°
13.019/2014).
- Divulgação na internet e em locais visíveis na sua sede, as informações
relacionadas com a parceria: Órgão da Administração Pública; número e data de
assinatura e de publicação da parceria, razão social e CNPJ da OSC; objeto da
parceria; valor total previsto e valores liberados; data de início e término da parceria e
prorrogações; data prevista, data apresentada e situação da prestação de contas,
prazo para análise e resultado conclusivo; valor total da remuneração da equipe de
trabalho; as organizações de atuação em rede (art. 11 da Lei Federal n.°
13.019/2014).
- Apresentação na prestação de contas, dos comprovantes de despesas que poderão
ser pagas com recursos vinculados à parceria, tais como: remuneração da equipe
encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive de pessoal próprio
da Organização da Sociedade Civil, durante a vigência da parceria,
compreendendo 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; diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; custos indiretos
necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao
valor total da parceria; 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 (art. 46 da
Lei Federal n.° 13.019/2014).
- Apresentação na Prestação de Contas, das Certidões de regularidade fiscal,
previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a
legislação aplicável de cada ente federado (art. 34 da Lei Federal n.° 13.019/2014). Documentos relacionados com a prestação de contas previstos no plano de trabalho
(Inciso I, art. 39 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020) e as declarações contidas no
art. 33 da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA.
- Apresentação na prestação de contas, do Relatório de Execução do
Objeto, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento
do objeto, comparativo de metas propostas com os resultados alcançados (inciso
II, art. 39 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020) e os itens elencados
no
art.
12
da
Resolução
n.º
1.381/2018
TCM/BA.
- Prestação de contas ao órgão ou entidade que os repassou, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida (Resolução n.º
1.385/2019 TCM/BA).
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- Apresentação na prestação de contas, do Relatório de Execução Financeira
do Termo de Colaboração ou do Termo de Fomento, com a descrição das
despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução
do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no Plano de Trabalho (inciso II, art. 66 da Lei Federal n.°
13.019/2014) e os itens elencados no art. 13 da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA.
- A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria terá os seguintes
documentos: Relatório Anual de Execução de Atividades, contendo
especificamente relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem
como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;
demonstrativo analítico das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e
das despesas realizadas com a identificação das respectivas fontes de recursos
(Recursos Federais, Estaduais, Municipais, Recursos Próprios, Recursos de
Doações); extrato da execução física e financeira; demonstração de resultados
do exercício; balanço patrimonial; deonstração das origens e das aplicações
de recursos; demonstração das mutações do patrimônio social; notas
explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; parecer e relatório
de auditoria, se for o caso (art. 86 da Lei Federal n.° 13.019/2014).
- Prestação de contas final da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no
final de cada exercício e ao término da vigência da parceria, no prazo de até
noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada
exercício, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente
justificado (art. 40 do Decreto Municipal n.° 7.336/2020 e
§
2º,
art.
3º
da
Resolução
n.º
1.381/2018
TCM).
- Caso seja constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será
concedido prazo para a Organização da Sociedade Civil sanar a irregularidade
ou cumprir a obrigação, em até 45 dias após a notificação, prorrogável, no
máximo, por igual período, dentro do prazo que a Administração Pública possui
para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados,
que é de até cento e cinquenta dias, contado da data do recebimento ou do
cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por
igual período; se não ocorrer, será instaurada a tomada de contas especial (arts.
70,71
e
72
da
Lei
Federal
n.°
13.019/2014).
- Balancete Financeiro, evidenciando os recursos repassados, a contrapartida, os
rendimentos de aplicação financeira, as despesas realizadas e o saldo recolhido, se
houver (Anexo I–D, referente ao item 19 do Anexo I-B,
da
Resolução
n.º
1.381/2018
TCM/BA).
- Relação de pagamentos (Anexo I–E, referente ao item 20 do Anexo I-B, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de licitação ou, ainda, da
cotação de preços (item 22 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores
descontados dos beneficiários dos pagamentos (item 23 do
Anexo
I-B,
da
Resolução
n.º
1.381/2018
TCM/BA).
- Planilha orçamentária discriminando todos os serviços, quantidades e preços,
bem como os boletins de medição utilizados para realizar os pagamentos, se o
objeto do convênio se referir a obras e serviços de engenharia (item 24
do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Termo de Aceitação Definitiva de Obra, se o objeto do Termo de Parceria se
referir a obras e serviços de engenharia (item 25 do Anexo I-B, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
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- Conciliação bancária (item 26 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA).
- Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente o valor da
contrapartida, se for o caso (item 28 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018
TCM/BA).
- Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, conforme Anexo I-F
(item 29 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Comprovação de Incorporação ao patrimônio da entidade civil dos bens
adquiridos, produzidos ou construídos (item 30 do Anexo I-B, da Resolução n.º
1.381/2018 TCM/BA).
- Comprovante atualizado de endereço das partes e em caso de alterações dos
endereços, efetuar comunicado ao TCM/BA (item 31 do Anexo I-B, da Resolução
n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- No caso de despesas que tenham terceiros beneficiários, a exemplo de cursos,
locação de veículos para transporte de pessoas, deverá a prestação de contas estar
acompanhada das relações contendo nome, nº do CPF e respectivas assinaturas (item
32 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Comprovante da despesa (nota fiscal), acompanhado de declaração firmada por
dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido ou o
serviço foi prestado (item 33 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Comprovação de que a instituição beneficiária tenha sido considerada em
condições de funcionamento satisfatórias pelos órgãos competentes de fiscalização
(item 34 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Ato Constitutivo, Estatuto Social ou Regimento da entidade
beneficiária devidamente registrada assegurando a compatibilidade entre a
finalidade de instituição e as ações desenvolvidas (item 35 do Anexo I-B, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Prova de regularidade do mandato da diretoria da entidade (a última Ata de
Eleição da Diretoria registrada no cartório) autenticada em cartório (item 36 do
Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Informação, em dados percentuais, sobre a participação dos recursos públicos na
manutenção da entidade (item 38 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/
BA).
- Cartão do CNPJ, constando a situação ATIVA (item 39 do Anexo I-B, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Folhas de pagamento contemplando: o nome, cargo, CPF do empregado, período
de competência, valor e descrição individualizada das parcelas remuneratórias e dos
descontos, valor líquido a pagar e comprovação do depósito bancário em favor do
beneficiário ou de sua assinatura no caso de pagamento por cheque, estando o
mesmo sempre nominativo, sendo obrigatório o encaminhamento do comprovante
de transferência bancária (item 40 do Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018
TCM/BA).
- Comprovante de devolução dos saldos financeiros remanescentes (item 43 do
Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Previsão de reserva de recursos para pagamento de verbas rescisórias (item 44 do
Anexo I-B, da Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Comprovação por parte da Organização da Sociedade Civil da divulgação na
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública,
conforme estabelecido nos Art .11 da Lei 13019/2014 (item 45 do Anexo I-B, da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
- Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias,
exibindo-os ao órgão municipal parceiro, quando necessário (§ 2º, art. 24 da
Resolução n.º 1.381/2018 TCM/BA).
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ANEXO I
MODELO GERAL DE PROPOSTA OSC

Identificação proponente
CNPJ:
Nome:
Endereço:
E-mail:
Site:
Dirigente responsável:
Telefone:
Do interveniente, se for o caso.
CNPJ:
Nome:
Endereço:
E-mail:
Dirigente responsável:
Telefone:
Da obrigação assumida ou da manifestação consentida:
Do objeto da Parceria
<objeto>
Do tipo de Parceria
( ) Acordo de Cooperação
( ) Termo de Fomento
( ) Termo de Colaboração
Dados Gerais
da Parceria
Vigência:
Valores:

Do domicílio bancário
Parceria plurianual

______/________/__________ até ______/________/__________
Total:
Repasse:
Contrapartida em bens
<observar que não será possível a exigência de contrapartida financeira>
e serviços:
Banco:
Agência:
Conta: (a ser aberta)
( ) Sim ( ) Não
Exercício 1 - R$
Exercício 2 - R$

Da justificativa da Parceria
Tópicos importantes
- Caracterização de interesses recíprocos.
- Relação da proposta com a ação orçamentária a ser descentralizada.
- Indicação do público-alvo.
- Problema a ser resolvido (metodologia PES – Árvore do problema; sugestão): causas, consequências, indicadores de problema e
atores.
Art. 22 da Lei n.º 13.019/2014
- Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades e ou
projetos e metas a serem atingidas.
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- Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados.
- Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas.
- Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
Art. 67, 4º, I a IV da Lei n.º 13.019/2014
- Forma de avaliação de satisfação do público-alvo.
- Possibilidades de sustentabilidade das ações após conclusão do projeto.
Art. 25 do Decreto nº 8.726/2016
- A descrição da realidade do objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as
metas a serem atingidas.
- A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede.
- A descrição das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas.
- A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para aferição e o cumprimento das metas.
- A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e
trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto.
- Os valores repassados mediante cronograma de desembolso.
- As ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
Das especificidades que deverão ser também tratadas na justificativa da parceria
- Remuneração de dirigentes.
- Custos indiretos e pagamento de pessoal (despesas administrativas e operacionais – Arts. 39 e 42 do Decreto n.º 8.726/2016)
- Movimentação de recursos em espécie e/ou movimentações diferenciadas.
- Justificativa de contrapartida em bens e serviços (art. 12 do Decreto n.º 8.726/2016).
- Situação dos bens permanentes remanescentes (art. 22 e 23 do Decreto n.º 8.726/2016).
- Bens submetidos ao regime jurídico relativo à propriedade intelectual e industrial (art. 22 do Decreto n.º 8.726/2016).
Da aferição das metas
Dos indicadores, documentos e mecanismos de apuração do alcance das metas.
Sugestão da OSC quanto à conformidade do
monitoramento e acompanhamento da parceria
Neste campo, a organização poderá sugerir à Administração Pública mecanismos e elementos para o acompanhamento das
ações, bem como elementos de risco e de criticidade que considera importante listar às regras de prestação de contas física e
financeira com clareza no manual de prestação de contas.
A OSC poderá indicar redes sociais públicas e gratuitas (Facebook, Instagram), publicações, envio de relatórios, sistemas,
conselho de política pública, informativos, registros fotográficos, WhatsApp como proposta de acompanhamento e
transparência das ações.
Dos elementos de governança e de
transparência da Organização
Neste campo a organização deverá apresentar os seus normativos e quais os princípios e mecanismos de gestão que adota para
a gestão das parcerias bem como da própria organização.
Dos mecanismos de empoderamento do
cidadão beneficiário da política
A OSC poderá apresentar possível mecanismo/tecnologia de empoderamento do cidadão como beneficiário da política pública
de colaboração ou de fomento, no sentido de que ele tenha ciência de que o benefício recebido é fruto de uma parceria com o
poder público, com finalidades claras de intervenção e com tecnologias de acesso à informação disponíveis na internet.

Da capacidade técnica e gerencial da entidade
NOME DO DIRIGENTE, Brasileiro (a), portador(a) da CI nº X SSP/X, e CPF nº X, residente e domiciliado(a) na Rua Tal, nº X,
DECLARA, na condição de CARGO, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, que é responsável por qualquer
informação ou documentação apresentada pela INSTITUIÇÃO, registrada sob o CNPJ nº X, que demonstra que a entidade possui
estrutura e recursos necessários à execução do projeto proposto, em especial quanto aos pontos a seguir apresentados.
1. Histórico da INSTITUIÇÃO: <aqui demonstrar desde quando a instituição existe, data da Ata de Constituição, seus
objetivos de criação e demais informações relevantes>
2. Estatuto e alterações estatutárias: relacionar, ano a ano, se for o caso, as informações gerais do Estatuto e suas
alterações (ficando estas destacadas).
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3. Estrutura organizacional: <aqui demonstrar qual é a estrutura da instituição, como estão divididos os
setores/departamentos, como estão estruturados os cargos e demais informações relevantes>.
4. Dados gerais da instituição
Endereço completo:
Situação da sede: ( ) alugada ( ) própria ( ) cedida
Tel(s) para contato:
E-mail:
Site:
Dirigente responsável e contatos:
Gestão residual: ( ) Fundo de reserva ( ) Fundo patrimonial
Informações gerais da qualificação como OSCIP: data/área de qualificação/alterações/outras
qualificações/certificações:
Composição do conselho fiscal e periodicidade de atuação:
5. Pessoal qualificado: <aqui demonstrar como está organizado o quadro funcional da instituição, quais as pessoas
envolvidas no projeto, sua certificação, cursos e qualificações especiais, formação, experiência do quadro funcional e demais
informações relevantes>.
6. Número de empregados e vínculo:
Celetistas/Temporários/Voluntários/Autônomos
7. Experiências anteriores: <aqui demonstrar e/ou relacionar projetos já executados pela instituição, preferencialmente
com foco no objeto apresentado (se possível), sistematização de volume de recursos já recebidos, períodos de execução,
parcerias outrora estabelecidas, situação das prestações de contas, volume de prestações aprovadas e demais informações
relevantes>.
8. Instalações: <aqui demonstrar e até incluir fotos sobre as instalações da instituição, se este for um ponto positivo a ser
destacado e importante ao projeto; se forem utilizadas instalações e equipamentos públicos para a realização de determinadas
ações, tentar sistematizar tais informações, entre outros dados relevantes ao objeto>.
9. Fatores administrativos, técnicos e/ou operacionais: <aqui demonstrar informações relevantes nos aspectos
delimitados, caso sejam também pertinentes para o objeto a ser executado>.
10. Equipamentos/estruturas tecnológica/softwares: <aqui demonstrar informações e dados relevantes sobre
equipamentos e ou estruturas tecnológicas necessárias para a execução de objetos que deles dependam, bem como demais
informações pertinentes para o objeto a ser executado>.
11. Planejamento estratégico: <falar sobre, caso exista>.
12. Site: www.xxx.com.br, criado em xx/xxxx.
Considerando as informações apresentadas, esta INSTITUIÇÃO demonstra capacidade técnica e gerencial necessária à
consecução do objeto proposto, estando apta como parceira do Governo Municipal para a implementação da Política Pública
proposta.
Da atuação em rede
<detalhar a proposta de atuação em rede>
Da capacidade técnica específica e do
comprovante de atuação em rede
<detalhar, se for o caso>
Comprovante de experiência prévia

FUNÇÃO: trabalho; SUBFUNÇÃO: <detalhar>
(POR, NO MÍNIMO, UM ANO NA ÁREA/FUNÇÃO OBJETO DA PARCERIA)
A Organização da Sociedade Civil, neste comprovante representada pelo seu dirigente (nome), CPF n.º (número), vem
apresentar, em atendimento à Lei n.º 13.019/2014.
COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA
Detalhar projetos que esta instituição, na prática, já desenvolve na área objeto da parceria. Conforme o inciso III do art. 26 do
Decreto n.º 8.726/2016, podem ser apresentados:
a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração Pública, organismos internacionais, empresas
ou outras Organizações da Sociedade Civil.
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b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas.
c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela Organização da Sociedade Civil ou
a respeito dela.
d) Currículos profissionais de integrantes da Organização da Sociedade Civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados,
cooperados, empregados, entre outros.
e) Declarações de experiência prévia 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, Organizações da
Sociedade Civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas
públicas.
f) Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela Organização da Sociedade Civil (se for o caso).
Por exemplo, para apresentação de projetos:
ANO 20xx
PROJETO: xxxxx
I. Apresentação:


Nome do projeto/ação: xxxxx



Área de atuação/função/subfunção da ação:



Entidades Parceiras: xxxx



Período de Vigência: xxxx



Valores do projeto:



Número de Beneficiados: xxxx



Ações/Atividades desenvolvidas: xxxxx



Fotos: xxxxx



Comprovantes: xxxxx

ANO 20xx
PROJETO: xxxxxx
I. Apresentação:


Nome do projeto/ação: xxxxx



Entidades Parceiras: xxxx



Período de Vigência: xxx



Valores do projeto:



Número de Beneficiados: xxxx



Ações/Atividades desenvolvidas: xxxx
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Fotos: xxxx



Comprovantes: xxxxx

ANO 202x
PROJETO: xxxxx
I. Apresentação:


Nome do projeto/ação: xxxx



Entidades Parceiras: xxx



Período de Vigência: xxxx



Valores do projeto:



Número de Beneficiados: xxx



Ações/Atividades desenvolvidas: xxxx



Fotos: xxxx



Comprovantes: xxxxx

Do representante técnico designado
Representante técnico
Nome:
Endereço:
Telefones para contato:
E-mail:
Competências:
- ter conhecimento de todos os procedimentos arrolados nesta proposta de parceria;
- ter pleno conhecimento do objeto e seu respectivo Plano de Trabalho;
- capacidade de interlocução, articulação e coesão institucional;
- conhecimento pleno dos processos de gestão.
Formação:
<descrever>
Das declarações
Declaramos, para todos os fins, nos termos do:
I - Art. 33 da lei n.º 13.019/2014, que a entidade:
- possui objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
- em caso de dissolução da entidade, terá o respectivo patrimônio líquido transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza
que preencha os requisitos da Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade;
- possui escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
- possui no mínimo (X) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
- possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
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- instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;
- certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação
aplicável;
- certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do Estatuto registrado e de eventuais alterações
ou, tratando-se de Sociedade Cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
- cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
- relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
- comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por ela declarado.

II - Art. 39 da lei nº 13.019/2014, que a entidade não apresenta nenhum impedimento para a celebração da parceria, nos
termos do mencionado artigo.
Das considerações finais
<toda e qualquer informação relevante>
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ANEXO II
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

CNPJ

ENDEREÇO (Av. / Rua etc.)
BAIRRO
CEP

NÚMERO
MUNICÍPIO

UF

DISTRITO

TELEFONE (fixo)

TELEFONE (celular)

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

CONTA CORRENTE

CPF

AGÊNCIA

BANCO

CARGO
MATRÍCULA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
(E-mail)

C.I./ ÓRGÃO EXPEDIDOR

FUNÇÃO
MUNICIPAL:
ESTADUAL:

DATA DE HOMOLOGAÇÃO

FEDERAL:



Titulo do projeto: descrição completa das atividades a serem prestadas, deixan-

do claros o objeto da parceria e os meios utilizados para sua realização.


Período de execução: prazo para cumprimento das metas a serem utilizadas

para averiguação de sua realização.


Identificação do objeto: descrever o objeto que está sendo proposto no projeto,

programa ou evento.


Justificativa da proposição: descrever, com clareza e sucintamente, as razões

que levaram à proposição, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem
alcançados. A justificativa permite visualizar a implementação do projeto em suas
metas, etapas ou fases, os respectivos indicadores físicos e prazos correspondentes
a cada uma delas.


Metas: desdobramento do objeto da parceria em realizações físicas, de acordo
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com as unidades de medidas. É interessante indicar como meta os elementos que
compõem o projeto.


Objetivo geral: é o objetivo de um programa que contribui para a transformação

positiva de uma situação por ele visualizada em caráter amplo.


Objetivos específicos: definição específica que pretende alcançar com o projeto,

exclusivamente, em função das ações implementadas, visando alcançar o objetivo
geral.


Metodologia: procedimentos utilizados no planejamento.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Período de Execução

Título do Projeto:
Início:

Término:

Identificação do Objeto:

Justificativa da Proposição:

Objetivo Geral:

Objetivos específicos:

Metodologia:
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Plano de aplicação dos recursos financeiros solicitados e a contrapartida, quan-

do for o caso: refere-se ao desdobramento da dotação (alocação dos recursos) e a
sua consequente utilização em, diversas espécies de gastos, porém correspondentes aos elementos de despesa, de acordo com a legislação vigente.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META

ETAPA

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FÍSICO
UNIDADE



DURAÇÃO

QUANTIDADE

INICIO

TERMINO

Etapas e Metas: fases necessárias para obter resultados esperados aos quais

levarão à consecução do objeto do produto. O resultado final de um projeto somente
se dará após a realização e o cumprimento de todas as ações, etapas e metas apresentadas.


Cronograma de desembolso que deverá ser condizente com a expectativa de

gastos.
4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Concedente
Meta

1.ª Parcela

Meta

7.ª Parcela

2.ª Parcela

8.ª Parcela

3.ª Parcela

4.ª Parcela

5.ª Parcela

6.ª Parcela

9.ª Parcela

10.ª Parcela

11.ª Parcela

12.ª Parcela

OBS.:

DECLARAÇÃO:

41

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:
Após análise por parte da equipe técnica desta Secretaria, aprovo o presente projeto

______________________________
Local e data

_____________________________
Concedente

Custos Indiretos
O Plano de Trabalho poderá incluir, também, o pagamento dos custos indiretos necessários à realização da parceria, de acordo com o inciso III, do art. 46, da
Lei

Federal

n.º

13.019/2014

desde

exclusivamente, de sua realização e que

que

tais

custos

sejam

decorrentes,

possam incluir despesas de consumo,

estrutura e gestão como água, luz, internet, transporte, aluguel, telefone, serviços
contábeis e de assessoria jurídica, não podendo superar 20% do valor do projeto.
A previsão de custos indiretos, no Plano de Trabalho, implicará em análise motivada quanto à proposta mais vantajosa de celebração da parceria para o Município,
tendo em vista a relação custo-benefício e a possibilidade de execução direta da política pública.
Cabe esclarecer que os custos indiretos não se confundem com uma taxa de
administração, de gerência ou outra similar, que é proibida. Caso a organização venha ratear os custos com outra fonte de financiamento, deverá apresentar memória
de cálculo que demonstre a parte paga pela parceria e a parte paga com outros recursos. O objetivo é garantir que não haja duplicidade ou sobreposição de fontes de
recursos em uma mesma parcela.
Aprovado o Plano de Trabalho, a Organização da Sociedade Civil

será

convocada para assinar o instrumento da parceria.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ANEXO III
MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo
Número
Volume

Fonte/Recurso

Tipo/Atendimento

2. Identificação
Nome da Organização da Sociedade Civil

CNPJ

Endereço
Bairro

Município

Nome da Instituição Bancária

Banco

Número

Período de Vigência

N° da Parcela

CEP
Conta Bancária
Agência
Conta Corrente

Parceria Voluntária
Valor (R$)
Valor Total (R$)

Objeto da Parceria (descrição abreviada)

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa
Receitas (R$)
Despesas (R$)
Saldo AnRecursos
Total
terior
Próprio (R$) Próprio (R$)
Próprio (R$)
Recursos
Total
Próprios
Parceria
Parceria (R$)
Parceria (R$)
Recursos
(R$)
Parceria
4. Relação de Pagamentos
Dcto/Che
Nota FisCompetência Credor
que
cal/Recibo
N°
DaN°
Data da Despesa
ta

Saldo (R$)
Recursos
Próprios
Recursos
Parceria
Objeto da
Despesa

Total

Valor (R$)
Bruto

Líquido

TOTAL (R$)
5. Relação de Receitas
Número
Data
Dcto/Che
que

Origem do Recurso

Valor (R$)

TOTAL (R$)
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6. Relação de Lançamentos Pendentes
Dcto /
Nota FisCompetênCheque
cal/Recibo
N°
DaN°
Data cia da
ta
Despesa

Credor

Objeto da Despesa

Valor (R$)

TOTAL (R$)
7. Identificação dos Responsáveis
Camaçari, ____ de ________________ de _________.
___________________________________
Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

___________________________________
Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ANEXO IV
MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA

Organização da Sociedade Civil

Parceria n°

Período de Execução
Início

Término

1. Meta

2. Execução Física
Descrição

No Período

Serviço
Pactuado

Programado

Até o Período

Executado

Programado

Executado

3. Execução Financeira
Realizado no Período

Realizado até o Período

Administração
Pública

Executor

Total

Concedente

Executor

Total

-

TOTAL
GERAL

Camaçari-Ba., _____ de _______________ de ______.

_______________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável pela Entidade
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ANEXO V
MODELO DE PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Local:

Data:

______________________________________________
Administração Pública

_________________________________________
Responsável pelo Relatório
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ANEXO VI
MODELO DE ATESTADO DE EXPERIÊNCIA NO OBJETO

A entidade civil sem fins lucrativos, XXXXXXXXXXX, vem por meio deste documento
atestar que possui experiência no objeto desta parceria através da execução dos seguintes
Convênios, Termos de Fomento ou Colaboração:
Convênio n.º 00*/20** - Secretaria responsável
Termo de Fomento n.º 00*/20** - Secretaria responsável

, ____ de ___________ de _______.

____________________________________________
PRESIDENTE DA ENTIDADE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO
Xxxxxx (nome da entidade), inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
por

intermédio

de

seu

representante

legal o(a) Sr.(a):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
xxxxxxxxxxxxx e do CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, para os devidos fins do
disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Camaçari, ____ de _____________ de _____.
__________________________________
(Representante Legal da Entidade)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei n.º
13.019, de 2014 que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:



Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

OU


Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas.

OU


Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas,
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens
para tanto.

Obs.: A Organização da Sociedade Civil adotará uma das três redações acima, conforme
a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

Camaçari-Ba, ____ de _____________ de _____.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC], está ciente e
concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº ...............
.........../20........... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas
da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção.

Camaçari-Ba, ____ de _____________ de _____.

____________________________________________
Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DA OSC
(ART. 39 DA LEI N.º 13.109/2014)
Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]
e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei n.º
13.019/2014. Nesse sentido, a citada entidade:
Está

regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território

nacional.
Não foi omissa


no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada.

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão

ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado
o Termo de Parceria, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros,
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza,
sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado
e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de
parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei n.º
13.019/2014).


Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, observadas

as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei
n.º 13.019/2014.
 Não

se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação

e impedimento de contratar com a Administração Pública, declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública, suspensão temporária da participação em
Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades
da esfera de governo da Administração Pública sancionadora e, por fim, declaração de
inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo.


Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.
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Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade.

Camaçari-Ba, _____ de ____________ de _____.

_______________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ANEXO XI
MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Secretaria/Órgão Gestor:
OSC:
Título do Projeto/Atividade/Serviço:

Instrumento:

Termo de Colaboração

Número:

Termo de Fomento

Número:

Período de Vigência:
Período de Aplicação:
Valor Repassado no período (se for o caso):

RELATÓRIO
Descrição do Objeto desta parceria:
(copiar o objeto da parceria, conforme instrumento assinado)

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

(Descrever as atividades práticas que foram realizadas no período de aplicação desta prestação de contas para o
alcance do objeto proposto. Exemplos destas atividades são aquelas propostas nas etapas do Plano de Trabalho)
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Alcance dentro do período de aplicação da Prestação de Contas
N.º

Descrição da Meta (Objetivos Específicos)
(copiar cada meta correlacionada no Plano de
Trabalho)

Quantidade

(citar a quantidade
realizada no período de
aplicação desta prestação
de contas)

Meios para aferição

(citar os meios de
aferição contidos na
prestação de contas para
comprovação do
cumprimento da meta
realizada – deve ser
comprovado nos anexos
deste Relatório)

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS:
(Este campo deve ser preenchido somente no caso do não cumprimento da meta proposta, ou seja, a quantidade da
meta cumprida não atingiu o previsto no Plano de Trabalho. A justificativa para esse não cumprimento deve ser
embasada, com fundamentação técnica, pois a falta de explicação do não cumprimento acarretará em redução dos
repasses financeiros. É importante lembrar que o valor financeiro a ser repassado teve por base o cumprimento da
meta proposta no Plano de Trabalho.)

Emissão:
Data:
Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC
CPF:
ANEXOS: Documentos comprobatórios do cumprimento do objeto e dos meios para aferição (exemplos:
listas de presença, relatórios fotográficos, relatórios técnicos etc.)
(Esses documentos devem conter título identificando cada anexo, esclarecendo que o título do documento deve ser igual
ao citado na coluna de meios de aferição. Isso é importante para facilitar a identificação de cada Relatório pelo analista)
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ANEXO XII
MODELO DE RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES
(art. 34 VI da Lei n° 13.019/2014)

Nome
N.° RG

N.° CPF
Órgão
didor

Expe-

Função

Cargo

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

Telefone

E-mail

Nome
N° RG

N° CPF
Órgão
didor

Expe-

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

Telefone

E-mail

Nome
N° RG

N° CPF
Órgão
didor

Expe-

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

Telefone

E-mail

*Inserir quantos campos forem necessários.

Município ,

de

de

.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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ANEXO XIII
MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Parecer N.º

N.º Processo

Data Recebimento da Prestação de
Contas

De: Gestor da Parceria
Nome da Unidade de Gestão / Fundo / Fundação / Autarquia
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação

Período de Vigência

Nome da Organização
Objeto da Parceria
Valor total da parceria (R$)

Valor da aplicação financeira

Valor da parcela repassado (R$)

Contrapartida (R$)

Valor da parcela comprovadamente
utilizada (R$)

Devoluções Efetuadas (R$)

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 (quantitativos e qualitativos)
estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho (Ex: as metas e objetos foram totalmente cumpridos? Em
caso de resposta negativa, justificar e apontar as medidas adotadas pelos interessados na tentativa de
cumpri-los).
Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização
na prestação de contas
( ) De acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado;
( ) Parcialmente de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. Justifique;
( ) Em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado. Justifique;

Relação dos bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com os recursos recebidos.
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Foram realizadas Auditorias, visitas in loco, pesquisa de satisfação com o público alvo?
( ) Sim ( )Não
Em caso de resposta positiva, anexe Relatórios/Pareceres, faça uma análise dos respectivos documentos,
bem como informe as medidas adotadas.

Conclusão (elencar aqui os motivos para a aprovação, ou então todas as impropriedades e citar a norma
infringida nos casos de aprovação com ressalva ou reprovação, bem como as providências adotadas)

Desse modo, recomendamos a ( ) aprovação ( ) aprovação com ressalvas ( ) reprovação da presente
prestação de contas

Data

Nome do gestor da parceria

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, com base no caput do art. 59 da Lei Federal n.º
13.019/2014 e , manifesta-se conclusivamente pela:

( ) Homologação

( ) Não homologação

Justificativa:
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