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1- Das despesas vedadas à organização da sociedade civil beneficiária de recursos 
públicos por meio de parcerias 

As parcerias serão executadas em observância às cláusulas pactuadas sendo vedada a realização 
das despesas a seguir especificadas: 

I- Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria: 

A OSC definirá no plano de trabalho os itens de gastos e seus detalhamentos, somente 
podendo realizar a aplicação em despesas que abranjam tais definições. 

II- Pagar, a qualquer título, serviço ou empregado público com recursos vinculados à 
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias: 

 Servidores ou empregados públicos serão custeados diretamente pelo ente convenente 
podendo ser esta uma das obrigações do ente no instrumento de parceria, sendo que somente em 
situações legalmente previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias servidores e 
empregados públicos poderão ser custeados com recursos das parcerias. 

 DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

1.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas 
neste Termo de Colaboração, FICANDO PROIBIDO, e na hipótese de ser apresentado na 
prestação de contas, causará sua glosa: 

a) utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

b) modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente 
aprovada a adequação do plano de trabalho pela Comissão de Análise e Seleção da 
Administração Pública. 
c) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, 
salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 
d) remuneração de Presidentes, Gestores, Diretores, Conselheiros e/ ou qualquer outro 
membro da OSC. 
e) pagamento de execução de obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a 
instalação de novas estruturas físicas (Custeio de construção civil a título de valorização do 
imóvel). 
f) pagar quaisquer despesas ou qualquer espécie de contratação anterior à vigência da 
parceria. 
g) pagar quaisquer despesas ou qualquer espécie de contratação posterior à vigência da 
parceria 
h) pagamento de qualquer despesa que não esteja especificada no Plano de Trabalho do 
projeto. 
i) repasse de recursos a clubes, associações de servidores, partidos políticos e a projetos cuja 
entidade ou órgão esteja inadimplente junto ao Poder Público. 

j) aquisição de bens permanente e/ou que agregue Patrimônio a Organização. 

k) é vedada a realização de pagamentos antecipados com recursos da parceria, sendo 
possível pagamentos em parcelas aos fornecedores de bens e prestadores de serviços 
contratados pelas organizações da sociedade civil. 

1.2.  Realizar despesas com: 

a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos 
fora dos prazos; 

b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da 
parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem  

 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal: 

c) pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às 
exigências do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014. 
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2- Dos prazos, movimentação e aplicação financeira dos recursos. 

A utilização dos recursos deverá se iniciar a partir da data da disponibilização dos 
valores ao proponente, findando no prazo estabelecido no Termo de Parceria. 

Os recursos recebidos pela organização social em decorrência da parceria serão  

depositados e geridos em conta bancária específica e isenta de tarifa bancária onde somente se 
movimentará estes recursos e os da contrapartida se houver, em instituição financeira pública 
indicada pela administração pública. Os rendimentos das aplicações financeiras serão 
obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de 
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias do término da vigência do termo de parceria, sob pena de imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito 
em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária 
de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

Cada documento hábil que aportou a despesa deverá estar acompanhado de 
Declaração do ordenador de despesas ANEXO A, da OSC e do seu dirigente informando: 

a) a finalidade específica da despesa realizada; 

b) no caso de pessoal e encargos sociais que as pessoas constantes na folha de 

    pagamento atuam na entidade, cópia das folhas da Carteira de Trabalho – Dados pessoais 
e  contrato de trabalho; 

c) no caso de materiais que os mesmos foram efetivamente entregues; 

d) no caso de serviços que os mesmos foram efetivamente prestados conforme 

    contratado de Prestação de Serviço; 

Os documentos hábeis deverão estar acompanhados dos comprovantes dos 
pagamentos que só podem ser realizados em nome do credor contratado. Além disso, deverá ser 
colocado carimbo no documento identificando que o pagamento ocorreu com recursos da FEAC 
indicando o número da parceria, número da Lei que autorizou o repasse e número da transação 
bancária. 

Serão considerados documentos hábeis comprobatórios dos gastos notas fiscais, guias 
de impostos e outros documentos revestidos de idoneidade. 

Para o caso de contratação de pessoas jurídicas somente será aceito Nota Fiscal 
Eletrônica, todas as Notas Fiscais eletrônicas devem conter: 

- o nome e endereço completo da Sociedade Civil; 

- a data da compra (emissão) ou do serviço realizado; 

- a descrição detalhada do produto comprado e/ou do serviço prestado; 

- os valores unitários; 

- retenções na fonte, quando for o caso; 

- valor total. 

- justificativas  da realização da despesa conforme Cronograma de Despesas. 

Entende-se por documentos inábeis aqueles que não possuem valor fiscal ou 
contenham erros no seu preenchimento, tais como: 

 

- Notas fiscais e/ou cupons fiscais com rasuras ou emendas de qualquer espécie; 
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- Despesas comprovadas apenas com recibo, quando o gasto exigiria uma nota/cupom fiscal; 

- Notas fiscais sem descrição do produto adquirido e/ou serviço prestado; 

- Nota fiscal de serviços para comprovar venda mercantil e nota fiscal de venda para  
comprovar prestação de serviço; 

- Notas fiscais cujo destinatário não seja a Organização da Sociedade Civil parceira; 

- Nota fiscal emitida fora do prazo de validade. 

- Comprovantes de Despesas realizadas em data anterior a vigência da parceria: caso o fato 
que ocasionou a despesa tenho ocorrido antes da parceria o mesmo não poderá ser 
custeado com o recurso. 

- DANFES  e  Notas Fiscais Eletrônicas sem o Campo DADOS ADICIONAIS ou 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES preenchidos com a descrição eletrônica do Termo 
de Colaboração ora recebido, ou seja, nº do Termo de Colaboração e, a Lei que autorizou 
o repasse à Entidade. 

- Despesas sem o acompanhamento de justificativas. 

- Qualquer comprovante de despesas com data posterior ao término da parceria. 

As datas dos documentos deverão ser obrigatoriamente, posteriores à da assinatura dos 
contratos . 

A falta de documentação ou inadequação da despesa acarretará em glosa do valor gasto 
e respectiva devolução do recurso ao município. 

Os documentos hábeis deverão, OBRIGATÓRIAMENTE, para maior transparência da 
despesa realizada, vir acompanhado de justificativa, relatórios comprobatórios como lista de 
presença, fotografias, laudos de profissionais competentes, dentre outros. Assim, por exemplo, 
caso os recursos forem gastos: 

a) com alimentação de várias pessoas, deve ser anexada a lista das pessoas que receberam 
a alimentação; 

b) com melhorias, pequenas reformas nas instalações EXCLUSIVAMENTE EM PARCERIA 
PARA MANUTENÇÃO, devem ser anexadas fotos do antes e depois e um laudo descritivo 
de profissional competente; 

c) com transporte de várias pessoas, deverá ser anexada a lista das pessoas que usufruíram 
do transporte; 

d)  Confecção de Uniformes e Banners, deverão ser acompanhados além dos croquis, 
aprovação do presidente da FEAC para a devida confecção; 

e) Material esportivo, registro da distribuição dos mesmos. 

3- Da prestação de contas dos recursos recebidos 

A prestação de contas dos recursos recebidos abrangerá as receitas e despesas realizadas no 
período de vigência do Termo de Parceria. Com relação às despesas serão considerados 
documentos fiscais relativos a gastos do período: 

I- A entidade somente poderá custear despesas com recursos da parceria que sejam realizadas a 
partir da sua vigência, logo caso o fato que ocasionou a despesa tenho ocorrido antes da parceria o 
mesmo não poderá ser custeado com o recurso. 

II- No Plano de Trabalho ficará definida a data de início e de fim do Termo de Parceria, possuindo a 
OSC um prazo de até 30 dias a partir do fim da vigência do Termo de Parceria para prestar contas. 

III - A apresentação  da prestação de contas obedecerá o seguinte critério: a OSC deverá 
apresentar à Comissão de Análise de Prestação de Contas nomeada  através de portaria na sede 
da Fundação Esporte ,Arte e Cultura, obrigatoriamente até as 15h do  4º dia útil de cada mês, toda 
documentação fiscal ORIGINAL, compatível com o período de realização das etapas, vinculadas às 
metas e ao período de vigência da parceria, independente do dia em que foi firmada oficialmente a 
Parceria. 
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IV -  As fases de apresentação das contas pelas organizações da sociedade civil e de análise e 
manifestação conclusiva das contas pela administração pública municipal iniciam-se 
concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e terminam com a 
avaliação final das contas e demonstração de resultados. 

V -  As prestações de contas dos recursos recebidos referente a 1ª parcela, deverão ser 
encaminhadas pela Organização da Sociedade Civil ao Município, através da Fundação Esporte, 
Arte e Cultura – FEAC, até 30 (trinta) dias após a data do repasse dos recursos, sob pena de 
suspensão de novas transferências, e, todas as demais prestações, deverão ser compostas dos 
seguintes itens: 

3.1. Do prazo de prestação de contas 

A organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas parcial, para 
fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto vinculada à parcela liberada. 

Logo, para o recebimento da próxima parcela a organização da sociedade civil deverá 
prestar contas da parcela anterior. 

A Administração pública (órgão repassador) terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 
conferência das prestações de contas e liberação da parcela. 

Em relação a prestação FINAL, a FEAC encaminhará a todas as OSCs, informativo 
constando toda documentação necessária para o encerramento da parceria. Em caso da prestação 
de contas após o prazo definido a OSC estará sujeita as penalidades impostas pela Lei 
13.019/2014. 

 

3.2. Dos documentos e ordem de apresentação da prestação de contas pela organização da 
sociedade civil 

A prestação de contas deverá ser protocolada junto a FEAC ordenadora dos repasses, sendo 
composta dos seguintes documentos: 

 NADA GRAMPEADO   -   EXATAMENTE NA ÓRDEM ABAIXO 
• Ofício de encaminhamento dirigido à FEAC em papel timbrado da organização contendo, nº 

do Termo de Colaboração, número da parcela que está sendo apresentada, detalhamento do 

valor recebido e gasto na parcela. O ofício deverá listar todos os documentos entregues, 

datado e assinado pelo presidente; 

 Declaração firmada pelo representante da OSC, atestando, sob as penas da lei, que os valo-
res transferidos foram aplicados integralmente no objeto do projeto aprovado, nos termos do 
Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso e, que os objetivos pertinentes àquele pe-
ríodo foram atingidos, atestando ainda, a autenticidade de toda a documentação que com-
põe a prestação de contas e que os gastos se deram atendendo 
aos princípios fundamentais da Administração Pública, presentes no artigo 37 da Consti-
tuição Federal de 1988. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi-
ciência; 

 Planilha RP14 devidamente preenchida, com as despesas relacionadas a prestação apre-
sentada, em negrito (só a parcela que está sendo apresentada as demais sem negritar),nos 
dados das notas, colocar nº das notas, recibos etc; 

 Extratos bancários colados em folha A4 (destacados os débitos apresentados na parcela), e 
que constem os reembolsos de multas, juros e ou tarifas bancárias realizados pela OSC; 

 Extratos de Aplicação Financeira OBRIGATÓRIO conforme a Lei nº 13.019/14 vinculada à 
conta do Termo de colaboração; 

 Comprovante de depósito com recursos próprios, na conta bancária utilizado pela OSC 
ressarcindo pagamentos irregulares de multas, juros, tarifas bancárias 
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 Conciliação Bancária se for necessário; 

 Parecer do Conselho fiscal APROVANDO A PRESTAÇÃO que está sendo apresentada, as-
sinada pelos conselheiros; 

 Comprovantes de Despesas ORIGINAIS preenchidos em sua totalidade, constando inclusive 
os dados da organização da sociedade civil e o número do instrumento da parceria. - NOTA 
FISCAL, DANFE, CUPOM FISCAL - (NA ORDEM EXATA EM QUE FOI DIGITADO NA 
PLANILHA), com o devido CARIMBO no corpo da nota, informando o Nº do Termo de Cola-
boração, a Lei que autorizou o repasse à organização da sociedade civil e o número da tran-
sação bancária (comprovantes de pagamento).  

OBS:1. Todo cupom fiscal, recibo ou outro comprovante de despesa que não estiver em ta-
manho A4, deverá ser colado em folha de sulfite.  

         2. DANFES, Notas Fiscais Eletrônicas deverão vir com os Campos: DADOS 
ADICIONAIS e OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES preenchidos com a 
descrição eletrônica do Termo de Colaboração ora recebido, ou seja, nº do Termo de 
Colaboração e, a Lei que autorizou o repasse à Entidade; 

         3. Não serão aceitos nenhum comprovante cupons ou notas fiscais apagadas, com 

rasuras ou com a descrição: “diversos ou gastos”. Descrever o produto ou o serviço 

corretamente. 

4. Não serão aceitos RPAs (recibos de pagamento a autônomos) conforme Decreto 

Municipal nº 10.493/2016. 

 03 (Três) orçamentos de preços que contenham as seguintes informações tais como Razão 
Social, CNPJ, nome, cargo e CPF de quem emitiu, em todas as prestações apresentadas. 
Em caso de aquisição de QUALQUER PRODUTO ou SERVIÇO;  

 Pagamento de RH funcionário contratado pela CLT, anexar cópia dos Dados Pessoais e do 
Contrato na Carteira de Trabalho EM TODAS AS PARCELAS + HOLERITE DATADO E AS-
SINADO pelo funcionário; 

 Comprovantes de qualificação profissional, cópia da carteira do Conselho Profissional; currí-
culo, certificado de conclusão de curso superior, quando for o caso; 

 Declaração de Acúmulo de cargo; 

 Contratos de prestação de serviço  

 Justificativas após todos os comprovantes de despesas, assinadas pelo presidente da 

OSC, devendo conter motivo de suas aquisições, nome dos beneficiados, contratos de 

prestação de serviços, atendimento ao cronograma de despesas etc., em todas as 

prestações apresentadas; 

 Comprovantes de transação bancárias; 

 Balancete mensal; 

 Alterações no Estatuto Social da Entidade, sempre que houver, devidamente registradas; 

 SEFIPs mensais da Entidade, em caso de pagamento de Pessoal ou contratação de Servi-
ços de Terceiros; 

 CND's –Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista dentro da validade; 

 Anexos A, C, D e E; 

 Comprovante de Transparência-Print da página da Transparência no site menu Transpa-
rência Parceria FEAC –ATENDENTO AO “COMUNICADO SDG. nº 016/2018 “ do TRIBU-
NAL DE CONTAS. Contendo obrigatoriamente informações sobre suas atividades e resul-
tados, dentre outros os arquivos: 
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 Estatuto Social Atualizado 

 Termo de Ajustes; 

 Plano de Trabalho; 

 Contrato vigente; 

 Relação Nominal dos dirigentes; 

 Valores Recebidos; 

 Listas de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os 
respectivos valores pagos; 

 Remuneração individualizada dos empregados com os respectivos 
nomes, cargos e funções; 

 Balanços e demonstrações contábeis; 

 Relatórios físico-financeiros de acompanhamentos; 

 Regulamento de compras e de contratação de pessoal; 

 Regulamento de contratação de pessoal; 

 Todas as parcelas apresentadas e aprovadas;  

 Relatórios mensais; 

 Pesquisas de satisfação; 

 Locais e horário onde o projeto está sendo desenvolvido; 

 E-sic. 

E-sic -  para resposta ás perguntas mais frequentes - SIC - Serviço de Informação ao 
Cidadão 

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de acesso a informação para OSC Lei de Acesso a Informação (nº 12.527). 

 Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que conterá: 

1.  Relatório técnico completo e detalhado de todas as atividades desenvolvidas pela organização 

da sociedade civil no período de referência da parcela, contendo: 

1.1. Relação de todos os alunos e demais beneficiados contendo, nome, data de nascimento, 

endereço e telefone; 

1.2.  As ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

1.3. Cronograma no qual conste dias, locais, horários e tipo de atividade ministrada no período de 

referência da parcela recebida; 

1.4. Demonstrativo com os resultados de todas as atividades que organizou ou participou no 

período de referência da parcela recebida; 

1.5. Demonstrativo com os resultados das avaliações das metas qualitativas e quantitativas 

referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando um comparativo de metas 

propostas com os resultados alcançados. 

1.6.  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, como 

fichas de inscrição, listas de presença originais, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, 

devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado. 

OBS: não serão aceitas listas de controle de frequência digitadas sem assinatura do 

professor, horário e local das aulas. 

 Recibo da próxima parcela – OBRIGATÓRIAMENTE que consta no site da FEAC, menu 
Transparência Pública -  Transparência 2019 – Terceiro Setor 2019 – Anexos. 
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3.3.  Somente será repassada outra parcela, se pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos 

recursos relacionados na parcela anterior tiverem sido utilizados e prestado contas à Comissão 

Especial de Avaliação 

3.4. A Administração Pública poderá exigir informações adicionais se houver necessidade de sanar 

dúvidas em relação aos comprovantes e formulários entregues para a prestação de contas. 

3.5. Quando for constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação das contas, o 

representante da FEAC notificará, formalmente, a Entidade, com aviso de recebimento, dando-lhe 

o prazo máximo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

3.5.1. A FEAC poderá, se devidamente justificado pela Entidade, prorrogar o prazo para correção 

das irregularidades ou inadimplências ocorridas na execução do Termo de Colaboração, por mais 

15 (quinze) dias improrrogáveis. 

3.6. A constatação de irregularidade ou inadimplência na apresentação das contas implicará na 

suspensão imediata da liberação de recursos das parcelas subsequentes. Devolução total da 

parcela. 

3.7. Decorrido o prazo contado da data da notificação ou da prorrogação de prazo, sem que a 

regularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, a FEAC deverá instaurar a Tomada de 

Contas Especial e comunicar o fato à Divisão de Auditoria e Controle Interno. 

3.8. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que 

possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados 

originais para os efeitos de prestação de contas. 

§ único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de 
contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação 
de contas.       

4.     DADOS A EXIGIR NA COTAÇÃO DE PREÇOS -  ORÇAMENTOS 
1. No mínimo, 03 (três) orçamentos; 

2. Apresentar os orçamentos em formulário do próprio fornecedor (papel timbrado), contendo, 

no mínimo, os seguintes dados: 

a) Razão Social e CNPJ; 

b) Endereço e telefone; 

c) Especificar os itens com clareza; 

d) Validade da proposta (xx dias); 

e) Forma de pagamento; 

f) Condição de entrega; 

g) Identificar a forma de cotação (por item, por lote); 

h) Se for o caso, as condições de assistência técnica e garantia; 

i)  Identificar quem assina, inclusive com sobrenome, cargo, nº de um documento; 

j) A proposta vencedora será a de menor valor. 

3. Caso o fornecedor não possuir papel timbrado, indicar o CNPJ do fornecedor no impresso. 

Recomenda o carimbo CNPJ mesmo no impresso timbrado, representa maior clareza na prova do-

cumental. 

4. Para o cálculo final da proposta do orçamento o fornecedor deve embutir os dispêndios com 

frete e seguro, se não for gratuito. 
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5. Do monitoramento e avaliação das parcerias celebradas 

A administração pública está incumbida de realizar procedimentos de fiscalização das 

parcerias celebradas antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas “in loco”, para 

fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma do Termo de Parceria 

firmado. 

Para tanto, a administração pública designará através de Decreto Municipal um servidor 

público que será o Gestor do Termo de Parceria, bem como designará uma Comissão de 

Monitoramento e Avaliação assegurada a participação de, pelo menos um servidor 

ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. 

Ao Gestor do Termo de Parceria caberá acompanhar e fiscalizar a execução da 

parceria; informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação; bem como 

disponibilizar materiais e equipamentos de monitoramento e avaliação. 

O Relatório Técnico de Monitoramento e avaliação deverá conter: 

a) a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no Plano de Trabalho; 

b) a 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; 

c) os valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

d) a 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; 

e) análise de eventuais auditorias realizadas pela Unidade de Controle Interno e 

Externo (TCE-SP), no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 

conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada caberá adotar procedimentos e 

fiscalização das parcerias celebradas podendo utilizar-se de mecanismos como visitas “in loco”, 

apoio técnico de terceiros ou parcerias em órgãos e entidades que se situem próximos ao local de 

aplicação dos recursos. 

6 - Da transparência das parcerias voluntárias 

No sentido de dar transparência às parcerias voluntárias firmadas tanto a administração 

quanto a OSC deverão realizar divulgações que envolvem desde o ato em que a parceria foi 

firmada até a efetiva prestação de contas. 

A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das 

parcerias celebradas, em ordem alfabética, pelo nome da organização da sociedade civil, por prazo 

não inferior a 5 (cinco) anos, contado da apreciação da prestação de contas final da parceria. 

Da mesma forma, a organização da sociedade civil deverá divulgar obrigatoriamente em seu sítio 
na internet, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas 
ações, todos os dados pertinentes a Parceria atendendo ao contrato do Termo de Colaboração e 
integralmente ao comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo SDG.nº 016/2018 . 
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7. Dos prazos para análise e conclusões sobre a prestação de contas pela administração 

pública 

Quando o recebimento da prestação de contas da organização da sociedade civil 

parceira devidamente protocolado na FEAC ordenadora do repasse, esta realizará a análise dos 

documentos apresentados ante as exigências do Termo de Parceria. 

Após, encaminhará ao Gestor da Parceria para a elaboração do Relatório Técnico de 

Monitoramento e Avaliação. Uma vez constatadas falhas na execução do objeto e consequente 

prestação de contas, o Gestor da Parceria notificará a organização da sociedade civil para, no 

prazo de 15 dias, prorrogável por no máximo 10 dias, para sanar as irregularidades apontadas. 

Em caso de transcurso do prazo de 10 dias da prorrogação, se solicitada pela entidade, 

sem o retorno da resposta à notificação, o Gestor da Parceria comunicará o Presidente da FEAC  

onde se aplicará o disposto no § 2º do art.70 da Lei 13.019/2014. 

Após a análise da prestação de contas relativa ao Termo de Parceria firmado com base 

no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria 

devidamente homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, o referido 

Gestor realizará a avaliação final da prestação de contas concluindo por estar a mesma: 

I - regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal de que não resulte em dano ao erário; 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

omissão no dever de prestar contas; descumprimento injustificado dos objetivos 

e metas estabelecidos no Plano de Trabalho; dano ao erário decorrente de ato de 

gestão ilegítimo ou antieconômico; desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos. 

O Administrador Público (Presidente da FEAC) delibera a aprovação da prestação de 

contas emitindo o Parecer Regular ou por omissão em relação à análise do seu conteúdo, levando 

em consideração, os pareceres técnico e financeiro constantes no processo (Relatório Técnico de 

Monitoramento e Avaliação homologado pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento, Parecer 

Técnico de Análise da Prestação de Contas emitido pelo Gestor da Parceria). 

8. Considerações Finais 

Através do presente manual a Prefeitura Municipal de Franca, através da Fundação 

Esporte, Arte e Cultura – FEAC, cumpriu com os dispositivos legais que tratam da disseminação da 

nova forma de parcerias voluntárias a serem executadas. Mais do que isso levou a conhecimento 

das OSC que poderão formar parcerias com o Poder Público para a execução de ações conjuntas 

com interesse comum os requisitos que deverão preencher para tornarem-se OSC parcerias, os 

impedimentos e vedações, as normas para utilização dos recursos e prestação de contas. 

Restou evidenciado ainda a Administração Pública exercerá um acompanhamento 

minucioso do cumprimento das atividades propostas no plano de trabalho, as quais levarão ao 

alcance das metas e indicadores propostos. Para tanto, nomeará Gestor e a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 
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Evidencia-se que, com a nova legislação, será dada maior transparência às parcerias 

voluntárias indo ao encontro do que já dispunha a Lei de Acesso à informação que já está em 

vigência e exige divulgações das transferências voluntárias abrangendo em parte as exigências da 

Lei 13.019/2014. 

Desta forma, esse manual deverá ser atualizado na medida em que houver qualquer 

alteração do Marco Regulatório do Terceiro Setor – MROSC. 

           Franca, junho 2019. 
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