PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 13.019/2014 – MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
- FLUXOGRAMA PARA TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO -

AÇÕES REALIZADAS ANTES OU DURANTE O PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

Programas de
capacitação/Provimento de
recursos materiais e
tecnológicos/ Regras de
transparência das parcerias

Realização do Procedimento
de Manifestação de Interesse
Social (PMIS)

Adequação da programação
orçamentária

Abertura do processo administrativo
de parceria a partir da ordem do
Administrador Público

Elaboração de diretrizes para Plano
de Trabalho (art.22) com
estabelecimento de critérios a
serem seguidos (objetos, metas,
custos e indicadores, quantitativos e
qualitativos, para avaliação de
resultados, cfe. art. 23)

Verificação da possibilidade de
competição entre OSC para seleção
da proposta de parceria mais
vantajosa para a Administração:
 Chamamento Público: elaboração
do edital cfe. art. 24, § 1º
 Afastamento do chamamento
público (dispensado, dispensável ou
inexigível, cfe. arts. 29, 30 e 31):
justificativa cfe. art. 32

Designação de comissão de seleção
(se ocorrer chamamento público)
gestor da parceria e comissão de
monitoramento e avaliação

Elaboração de minuta do termo de
parceria (art. 42)

Divulgação do edital de
chamamento público 30 dias antes
da sessão pública (art. 26) ou do
extrato da justificativa de
afastamento do chamamento
público (art. 32, § 1º)

SELEÇÃO

CELEBRAÇÃO

Chamamento Público

Convocação da OSC selecionada, no
prazo previsto no edital, para
apresentar os documentos de
atendimento dos requisitos exigidos
nos arts. 33 e 34, declaração de não
impedida do art. 39 e demais
documentos do regulamento
municipal

(processado pela Comissão de
Seleção, que poderá ser composta
pelo Conselho de Política Pública, se
gestor de fundo próprio, observados
os impedimentos do art. 27, § 2º)

Termo de
Fomento

Termo de
Colaboração

Apresentação dos envelopes de
proposta pelas OSC

Avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção (julgamento de
acordo com critérios técnicos)

Ordem classificatória das propostas,
conforme regras do edital, com
declaração da OSC vencedora e
abertura de prazo para
apresentação de recurso
administrativo

PROCESSAMENTO DO
RECURSO
Apresentação de recurso à Comissão
de Seleção

A OSC
selecionada
atende os
requisitos

Se a OSC
selecionada não
atender aos
requisitos,
convoca-se a 2ª
colocada

Indicação expressa da existência de
prévia dotação orçamentária para
execução da parceria

Justificativa de que os objetivos e
finalidades institucionais e a
capacidade técnica e operacional da
OSC selecionada foram avaliados e
são compatíveis com objeto

Apresentação do Plano de Trabalho
(art. 22), adequado à proposta e
orientações da Administração
Pública

Emissão do
parecer do órgão
técnico da
Administração
Pública (art. 35,
inciso V)

Emissão do
parecer
jurídico (art.
35, inciso VI)

Prazo para apresentação de
contrarrazões recursais

Comissão de
Seleção
conhece e
retifica a
decisão

Comissão de
Seleção conhece,
mantém a decisão
e faz subir ao
Administrador
Público

Decisão do Administrador Público
Recurso
Provido

Revisão dos
atos do
chamamento
público, com
novo
julgamento

Recurso Improvido

Manutenção da
decisão da
Comissão de
Seleção, com
prosseguimento do
processo

EXECUÇÃO
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECUÇÃO

Apresentação da Prestação de Contas
final – PRAZO: até 90 dias, prorrogável
por até 30 dias

Liberação dos recursos em
conformidade com o cronograma de
desembolso do plano de trabalho
Divulgação, na internet, pela
Administração, dos processos de
liberação de recursos
Gerenciamento da conta bancária
específica da parceria
 Aplicação financeira de valores
com utilização imediata não prevista
 Movimentação dos recursos por
transferência eletrônica

Publicação do termo de parceria
(termo de colaboração ou termo de
fomento) no meio oficial de
publicidade da Administração
Pública, para produção de efeitos
jurídicos (art. 38)
Fornecimento de manual de
prestação de contas à OSC, com
vistas a simplificar e racionalizar os
procedimentos (art. 63, § 1º)

Observância do plano de aplicação
do plano de trabalho, com atenção
às despesas possíveis (art. 46) e às
despesas vedadas (art. 45)
Gerenciamento do prazo de vigência
da parceria (de acordo com o
cronograma de execução do objeto
constante do plano de trabalho).
Alterações por termo aditivo:
 Da vigência (art. 55)
Alteração de valores ou metas
(art. 57)
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Emissão de parecer técnico de análise
da prestação de contas pelo gestor da
parceria – PRAZO: até 150 dias,
prorrogável por igual período
 aprovação da PC-F
 aprovação com ressalvas da PC-F

Processo é encaminhado ao
Administrador Público para decisão
final sobre a prestação de contas,
inclusive seu conteúdo, considerando,
para tanto, pareceres técnico,
financeiro e jurídico, avaliando-as
como:
 regulares, quando expressarem o
cumprimento dos objetivo e metas
estabelecidos no plano de trabalho
 regulares com ressalvas, quando
evidenciarem impropriedade ou falta
formal que não resulte dano ao erário
 irregulares, quando comprovada:

Controle sobre o cumprimento do
objeto da parceria
(processado pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação, que
poderá ser composta pelo Conselho
de Política Pública, se gestor de
fundo próprio, observados os
impedimentos do art. 35, § 6º)

- omissão no dever de prestar contas;
- descumprimento injustificado de
objetivos e metas do plano de trabalho;
- dano ao erário decorrente de ato de
gestão ilegítimo ou antieconômico;
- desfalque ou desvio de dinheiro, bens
ou valores públicos.
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Gestor da Parceria
 Acompanha e fiscaliza a execução
do objeto
 Informa ao superior hierárquico
sobre fatos que comprometam a
execução da parceria ou indícios de
irregularidade na gestão dos
recursos
 Emite parecer conclusivo sobre a
prestação de contas final,
considerando os relatórios de
monitoramento e avaliação
homologados

ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DA
PARCERIA
Homologação do resultado pelo
Administrador Público e
encerramento da etapa competitiva

 Relatório de execução financeira,
com receitas e despesas

 rejeição com instauração de TCE

Relatório técnico de monitoramento
e avaliação da parceria (art. 59) com
análise de prestações de contas
parciais
Assinatura do termo de parceria
(termo de colaboração ou termo de
fomento) com as cláusulas
obrigatórios do art. 42

 Relatório de Execução do objeto,
com atividades ou projetos
desenvolvidos e o comparativo das
metas propostas com resultados
alcançados

OBJETO DA PARCERIA
CONCLUÍDO/EXECUTADO

JULGADA IRREGULAR
 Instaura a tomada de contas
especial
 se houver execução em desacordo
com o plano de trabalho e com a
legislação, poderá ser aplicada sanção
administrativa (art. 73)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULGADA REGULAR
Arquivamento do processo

