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MANUAL: 

TERMOS DE FOMENTO 
DEPARTAMENTO/ÁREA DE INTERESSE: 

SETOR DE CONVENIOS E TOMADORES 
 

 
Tendo em vista o que preceitua o § 1o  do art. 63 da Lei 13.019/14, desenvolvemos o 

presente manual, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedi-

mentos. O presente não dispensa a consulta na integra da Lei 13.019/14, da Resolução 

TCE-PR nº28/2011 e da Instrução Normativa nº61/2011). 

DEFINIÇÕES 

Organização da sociedade civil: 

- entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou as-

sociados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resulta-

dos, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qual-

quer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercí-

cio de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo obje-

to social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 

reserva; (letra “a”, item I do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

- 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 ca-

pacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para exe-

cução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; (letra “b”, item I 

do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

- 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; (letra 

“c”, item I do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas au-

tarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de 

serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no; (item II do art. 2º da Lei 

13.019/2014) 

Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de rela-

ção jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 
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interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos 

em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; (item III 

do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, 

das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses comparti-

lhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil (item III-A do art. 2º 

da Lei 13.019/2014) 

Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela 

organização da sociedade civil (item III-B do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da or-

ganização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomen-

to ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalida-

des de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros. 

(item IV do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo 

de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da socie-

dade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que 

delegue essa competência a terceiros;   (item V do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de 

termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial 

de comunicação, com poderes de controle e fiscalização. (item VI do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias es-

tabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a con-

secução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da 

sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros. (item VIII do art. 2º 

da Lei 13.019/2014) 

Conselho de Política Pública: órgão criado pelo poder público para atuar como ins-

tância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acom-

panhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas; (item IX do art. 2º da Lei 

13.019/2014) 

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 perma-

nente do quadro de pessoal da administração pública; (item X do art. 2º da Lei 13.019/2014) 
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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 comu-

nicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo 

ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública (item XI do art. 2º 

da Lei 13.019/2014) 

Chamamento Público: procedimento destinado a selecionar organização da socie-

dade 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;  (item 

XII do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

Bens Remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos finan-

ceiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se 

incorporam.(item XIII do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

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: (Item XIV do art. 2º da Lei 

13.019/2014) 

- Apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil; 

(Letra “a” do item XIV do art. 2º da Lei 13.019/2014) 

- Análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administra-

ção pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle. (Letra “a” do item XIV do art. 2º 

da Lei 13.019/2014) 

DO TERMO DE FOMENTO 

 

O Termo de Fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução 

de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a 

transferência de recursos financeiros.  ( Art. 17 da Lei 13.019/2014) 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social  - É o instrumento por meio do 

qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apre-

sentar propostas ao poder público. Nele é avaliada a possibilidade de realização de um 

chamamento público objetivando a celebração de parceria. ( Art. 18 da Lei 13.019/2014) 
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A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguin-

tes requisitos: (art. 19º da Lei 13.019/2014) 

I - identificação do subscritor da proposta; 

II - indicação do interesse público envolvido; 

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, 

quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de 

execução da ação pretendida. 

DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

Exceto nas hipóteses previstas na Lei 13.019/14, a celebração de termo de fomento 

será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade 

civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.(art. 24º da Lei 13.019/2014) 

O edital do chamamento público especificará, no mínimo: 

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceri-

a;             

II - o objeto da parceria; 

III - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das pro-

postas; 

IV - 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 estabe-

lecidos, se for o caso;             

 V - o valor previsto para a realização do objeto; 

VI- as condições para interposição de recurso administrativo 

VII - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;         

VIII - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibili-

dade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

DAS VEDAÇÕES QUANTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 
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É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decor-

rência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da 

parceria, admitidos:    (§2º do art. 24º da Lei 13.019/2014)     

 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados 

ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será execu-

tado o objeto da parceria;     (item I do §2º do art. 24º da Lei 13.019/2014)     

- o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da presta-

ção de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setori-

ais. (item II do §2º do art. 24º da Lei 13.019/2014)     

DA DIVULGAÇÃO 

 

O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administra-

ção pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. (Art. 26º da Lei 

13.019/2014)     

DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO  

 

O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da a-

ção em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência 

constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento.     (Art. 27º da Lei 

13.019/2014)     

As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, 

nos termos da Lei 13.019/14.     (§1º do Art. 27º da Lei 13.019/2014)     

Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco 

anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do 

chamamento público. (§2º do Art. 27º da Lei 13.019/2014)     

A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em pági-

na do sítio previsto no art. 26.    (§4º do Art. 27º da Lei 13.019/2014)     

  A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração 

da parceria. (§6º do Art. 27º da Lei 13.019/2014)     
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Depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração 

pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela or-

ganização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34.  (  Art. 

28º da Lei 13.019/2014)     

Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requi-

sitos exigidos nos arts. 33 e 34 da Lei 13.019/14, aquela imediatamente mais bem classi-

ficada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta 

por ela apresentada. (  §1º do Art. 28º da Lei 13.019/2014)     

DA DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: ( 

 Art. 30º da Lei 13.019/2014)     

No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de ativi-

dades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias. (Item I do Art. 

30 da Lei 13.019/2014)     

Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou 

ameaça à paz social;   (Item II do Art. 30 da Lei 13.019/2014)     

Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou 

em situação que possa comprometer a sua segurança; (Item III do Art. 30 da Lei 13.019/2014)     

No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e as-

sistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente 

credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. (Item VI do Art. 30 da Lei 13.019/2014)     

 DA INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO.  

 

Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de 

competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do 

objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade es-

pecífica, especialmente quando: ( Art. 31 da Lei 13.019/2014)     

O objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso 

internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;  (Item I do 

Art. 31 da Lei 13.019/2014)     
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A parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja 

autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusi-

ve quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, 

de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 

4 de maio de 2000. (Item II do Art. 31 da Lei 13.019/2014)     

Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 da Lei 13.019/14, a ausência de realização de cha-

mamento público será justificada pelo administrador público.    (Art. 32 da Lei 13.019/2014)     

  Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria, o extrato da justificativa 

previsto no caput do art. 32º da Lei 13.019/14 deverá ser publicado, na mesma data em 

que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a 

critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração 

pública (§1º do Art. 32 da Lei 13.019/2014)     

DO PLANO DE TRABALHO 

 

Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de fo-

mento:   (Art. 22 da Lei 13.019/2014)     

- 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;  (Item I do 

Art. 22 da Lei 13.019/2014)     

- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem execu-

tados. (Item II do Art. 22 da Lei 13.019/2014)     

- Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das ativida-

des ou dos projetos abrangidos pela parceria. (Item II-A do Art. 22 da Lei 13.019/2014)     

- Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 

eles atreladas;   (Item III do Art. 22 da Lei 13.019/2014)     

- Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas (Item IV do Art. 22 da Lei 13.019/2014)     

O plano de trabalho deverá contemplar, no mínimo: (§1º do art. 8 da Resolução TCE-Pr 

28/2011) 

I – a identificação do objeto a ser executado; 
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II – razões que justifiquem a formalização do ato de transferência; 

III – definição e detalhamento das metas a serem atingidas; 

IV – as etapas ou fases de execução; 

V – o plano de aplicação dos recursos; 

VI – o cronograma físico-financeiro de desembolso; 

VII – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das 

etapas ou fases programadas. 

A aplicação dos recursos de forma diversa do que houver sido originalmente estabe-

lecido pelo Plano de Trabalho exige a prévia alteração deste e sua aprovação pelo con-

cedente, observada, sempre, a compatibilidade com o objeto do convênio. (§2º do art. 8 da 

Resolução TCE-Pr 28/2011). 

DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO  

 

 Para celebrar as parcerias previstas na Lei 13.019/14, as organizações da socieda-

de civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressa-

mente:   ( Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

-Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social; (Item I do Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

 - Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei 

e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;  (Item III do Art. 

33 da Lei 13.019/2014)     

- Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade;  (Item IV do Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

Possuir:  (Item V do Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

No mínimo, um, dois ou três 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, conforme, respectivamente, a 

parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da 
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União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de 

nenhuma organização atingi-los; (Letra “a” do Item V do Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natu-

reza semelhante (Letra “B” do Item V do Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desen-

volvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  (Letra “C” do Item V do Art. 33 da Lei 13.019/2014)     

DA DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO  

 

Para celebração das parcerias previstas na Lei 13.019/14, as organizações da soci-

edade civil deverão apresentar: ( Art. 34 da Lei 13.019/2014)     

- Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dí-

vida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; (Item II do Art. 34 da 

Lei 13.019/2014)     

- 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. (Item III do Art. 34 da Lei 13.019/2014)     

- Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; (Item V do Art. 34 da Lei 

13.019/2014)     

- 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; (Item VI 

do Art. 34 da Lei 13.019/2014)     

 - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por 

ela declarado. (Item VII do Art. 34 da Lei 13.019/2014)     

DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.  

 

A celebração e a formalização do termo de fomento dependerão da adoção das se-

guintes providências pela administração pública: (Art. 35 da Lei 13.019/2014)     
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- Realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei; 

(Item I do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução 

da parceria; (Item II do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade téc-

nica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis 

com o objeto; (Item III do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- Aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei; (Item IV do 

Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- Emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pro-

nunciar-se, de forma expressa, a respeito: (Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

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

(Letra “a” do Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

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

cooperação, da parceria prevista nesta Lei; (Letra “b” do Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- da viabilidade de sua execução. (Letra “c” do Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- da verificação do cronograma de desembolso (Letra “d” do Item V do Art. 35 da Lei 

13.019/2014)     

- da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscali-

zação da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adota-

dos para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objeti-

vos; (Letra “e” do Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- da designação do gestor da parceria; (Letra “g” do Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

- da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; (Letra “h” do 

Item V do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

A emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da ad-

ministração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria.      (Item VI do Art. 35 

da Lei 13.019/2014)     

Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanen-

tes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláu-
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sula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da proprieda-

de à administração pública, na hipótese de sua extinção. (§5º do Art. 35 da Lei 13.019/2014)     

Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da 

parceria. (Art. 36 da Lei 13.019/2014)    

O termo de fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação dos res-

pectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. (Art. 38 da Lei 

13.019/2014)     

DAS VEDAÇÕES 

 

Ficará impedida de celebrar a parceria a organização da sociedade civil que: (Art. 39 da 

Lei 13.019/2014)    

- Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional; (Item I do Art. 39 da Lei 13.019/2014)    

- Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; (I-

tem II do Art. 39 da Lei 13.019/2014)    

- Tenha 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 colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respecti-

vos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afini-

dade, até o segundo grau. (Item III do Art. 39 da Lei 13.019/2014)    

 - Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

exceto se: (Item IV do Art. 39 da Lei 13.019/2014)    

- for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventual-

mente imputados;     (Letra “a” do Item I do Art. 39 da Lei 13.019/2014) 

- for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;  (Letra “b” do Item I do Art. 39 da 

Lei 13.019/2014) 

- a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo. (Letra “c” do Item I do Art. 39 da Lei 13.019/2014) 

- Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a pe-

nalidade: (Item V do Art. 39 da Lei 13.019/2014) 
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a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a admi-

nistração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/14; 

d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/14. 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últi-

mos 8 (oito) anos; (Item VI do Art. 39 da Lei 13.019/2014) 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: (Item VII do Art. 39 da Lei 13.019/2014) 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 

por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irre-

corrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em co-

missão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 É vedada a inclusão, no termo de transferência, sob pena de nulidade, de susta-

ção do ato e de imputação de responsabilidade pessoal ao gestor e ao representante 

legal do órgão concedente, de cláusulas ou de condições que prevejam ou permitam: 

(Art.9 da Resolução TCE-Pr, 28/2011) 

I – realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou simi-

lar; 

II – pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou 

empregado integrante de quadro de pessoal da administração pública, direta ou indire-

ta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalva-

das as hipóteses previstas em lei; 

III – pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo 

de transferência; 

IV – aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ain-

da que em caráter de emergência; 
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V – realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 

VI – atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 

VII – pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, de-

correntes de culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo descumprimento de 

determinações legais ou conveniais; 

VIII – realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, in-

formativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do 

termo de transferência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer 

referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores pú-

blicos; 

IX – repasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do ato 

de transferência; transferência de recursos a terceiros que não figurem como partíci-

pes do termo de transferência; 

X – transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer en-

tidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo 

restrito de associados ou sócios; 

XI – a transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção 

social a instituições privadas com fins lucrativos e a instituições privadas sem fins lu-

crativos não declaradas de utilidade pública; 

XII – transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que te-

nham como dirigentes ou controladores: 

a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo 

Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, com-

panheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; 

b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos ou 

do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º 

grau, salvo se comprovada a inexistência de conflito com o interesse público. 

Os recursos públicos deverão ser repassados diretamente à entidade executora 

do objeto do termo de transferência, sendo vedado o repasse intermediado por órgãos 

ou agentes públicos ou não. (Parágrafo único do Art.9 da Resolução TCE-Pr, 28/2011) 
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DO INSTRUMENTO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA 

 

A administração pública somente poderá celebrar ato de transferência comprovando 

a prévia previsão e disponibilidade orçamentária e financeira, devendo apresentar os cri-

térios técnicos estabelecidos para fixação dos tomadores de recursos. (Art. 5 da Resolução 

TCE-Pr 28/2011). 

As finalidades institucionais do tomador de recursos deverão ser compatíveis com as 

atividades previstas no objeto do termo de transferência, bem como deverá ser atestado 

pela Secretaria ou pelo Conselho afetos à área de atuação da entidade beneficiária que 

ela dispõe de satisfatórias condições físicas e operacionais de funcionamento. (§1 do Art. 5 

da Resolução TCE-Pr 28/2011). 

O procedimento administrativo para a formalização, execução, acompanhamento e 

prestação de contas do ato de transferência deverá ser instruído com a documentação 

prevista na legislação e regulamentada por Instrução Normativa. (§2 do Art. 5 da Resolução 

TCE-Pr 28/2011). 

O instrumento de repasse de recursos deve ser sempre firmado entre um único con-

cedente e um único tomador, sendo a responsabilidade pelo encaminhamento da presta-

ção de contas ao Tribunal atribuída sempre ao concedente. (§3 do Art. 5 da Resolução TCE-Pr 

28/2011). 

Observadas as exigências legais, o termo de transferência deverá conter, no míni-

mo, o seguinte: (Art. 6 da Resolução TCE-Pr 28/2011). 

I – as metas a serem alcançadas; 

II – os valores da transferência, em reais (R$), e da contrapartida, se houver; 

III – o prazo de vigência e a data da celebração; 

IV – a indicação da dotação orçamentária completa, a qual se ache vinculada a 

transferência; 

V – a indicação dos agentes públicos, integrantes do quadro de pessoal efetivo do 

concedente, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização; 

VI – a forma de execução do acompanhamento e da fiscalização, que deverá ocorrer 

por meio de relatórios, inspeções, visitas e a emissão de certificado ou relatórios, confor-

me especificado nesta Resolução; 
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VII – as hipóteses de rescisão. 

As condições do termo de transferência originalmente celebrado entre as partes so-

mente podem ser alteradas mediante a celebração de regular termo aditivo, o qual deverá 

ser publicado no órgão oficial de imprensa do concedente. (§1 do Art. 6 da Resolução TCE-Pr 

28/2011). 

Para dar atendimento ao contido no item IV, o concedente deverá utilizar a classifi-

cação orçamentária, em estrita conformidade com a Portaria Interministerial nº 163, de 4 

de maio de 2001, e suas alterações, e demais atos normativos aplicáveis, conforme vier a 

ser discriminado por Instrução Normativa (§2 do Art. 6 da Resolução TCE-Pr 28/2011). 

Quando a transferência for formalizada por meio de termo de parceria celebrado en-

tre o concedente e tomadores qualificados como Organização da Sociedade Civil de Inte-

resse Público – OSCIP, ou Organização Social – OS, deverão ser apresentados, entre 

outros, os seguintes documentos: (Art. 7 da Resolução TCE-Pr 28/2011). 

I – certificado de qualificação emitido pela órgão competente; 

II – a justificativa do Poder Público para firmar o contrato de gestão ou o termo de 

parceria, com indicações sobre as atividades a serem executadas e entidades que mani-

festaram interesse na celebração do referido contrato; 

III – aprovação pelo Conselho de Política Pública da área de atuação corresponden-

te ao objeto da parceria; 

IV – aprovação da parceria (/termo de parceria) pelo Conselho de Administração da 

entidade; 

V – os nomes dos dirigentes e dos conselheiros da entidade, valor e forma de remu-

neração, os cargos ocupados e respectivos períodos de atuação. 

DA FORMALIZAÇÃO  

 

A  parceria  será formalizada  mediante a celebração de termo de fomento que terá 

como cláusulas essenciais:           (Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A descrição do objeto pactuado; (Item I do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- As obrigações das partes; (Item II do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   
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- Quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Item III do Art. 42 da 

Lei 13.019/2014)   

- A contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1o do art. 35 da Lei 

13.019/14. (Item V do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A vigência e as hipóteses de prorrogação; (Item VI do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e pra-

zos;   (Item VII do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- 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 partici-

pação de apoio técnico nos termos previstos no § 1o do art. 58 da Lei 13.019/14; (Item VIII 

do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos na Lei 13.019/14; 

(Item XI do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na da-

ta 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. (Item X do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a res-

ponsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

descontinuidade;    (Item XII do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- Quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e mo-

vimentar os recursos em conta bancária específica,  observado o disposto no art. 51 da 

Lei 13.019/14; (Item XIV do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tri-

bunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações rela-

cionadas a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; 

(Item XV do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as 

respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da esti-

pulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não 

poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; (Item XVI do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   
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- A indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, 

estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a par-

ticipação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da 

administração pública;   (Item XVII do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamen-

to administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 

despesas de custeio, de investimento e de pessoal; (Item XIX do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

- 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 fomento, não implicando responsabilidade solidária ou 

subsidiária 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.     (Item XX do Art. 42 da Lei 13.019/2014)   

 

A regularidade da formalização da transferência será comprovada mediante proces-

so administrativo do concedente, que deverá ser instruído, no mínimo, com o seguinte: 

(Art.3 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

I - o plano de trabalho, a que se refere o art. 8º da Resolução 28/2011,contendo a prévia e 

expressa aprovação por autoridade competente, e suas alterações, quando houver; 

II - ato constitutivo do tomador dos recursos e comprovante de sua inscrição no CNPJ; 

III - comprovação dos poderes de representação daqueles que firmarão o termo de trans-

ferência; 

IV - certidão expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção de recursos públicos; 

V - certidão ou documento equivalente, atestando que o interessado está em dia com o 

pagamento dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao concedente; 

VI - certidão ou documento equivalente, expedido pelo concedente,atestando que o inte-

ressado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele 

recebidos; 

VII - certidão negativa específica emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

quanto à inexistência de débitos perante a seguridade social; 

VIII - certidão negativa conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto aos demais tributos; 

IX - certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

X - certidão negativa de débitos trabalhistas exigível, nos termos da Lei 12.440/2011; 

XI - título de reconhecida utilidade pública no âmbito do concedente, para as entidades 

privadas tomadoras de recursos; 

XII - as notas de empenho referentes aos valores da transferência para o exercício finan-

ceiro em curso; 
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XIII - o termo de transferência e respectivos aditivos; 

XIV - comprovantes de publicação do termo de transferência e dos respectivos aditivos, 

quando houver; 

XV - comprovantes da efetiva transferência dos recursos ao tomador. 

 

Quaisquer documentos que venham a ser exigidos por legislação específica como 

condição para o recebimento de recursos públicos passarão automaticamente a fazer 

parte do rol acima, e deverão complementar o processo do concedente para as transfe-

rências vigentes. (Parágrafo único do Art.3 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

 

Também deverão constar do processo os seguintes documentos: (Art.5 da Instrução 

Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

I - certificado de qualificação emitido pelo órgão competente; 

II - a justificativa do Poder Público para firmar o Termo de Parceria, com a indicação pre-

cisa das atividades a serem executadas; 

III - o ato administrativo ou concurso de projetos, publicado na imprensa oficial do conce-

dente, comunicando a intenção de formalizar Termo de Parceria, bem como os critérios 

para a escolha de interessados; 

IV - relação de todas as entidades que manifestarem interesse na celebração da parceria 

ou contrato; 

V - comprovação da consulta prévia, quanto à celebração do Termo de Parceria, ao Con-

selho de Política Pública da área de atuação correspondente; 

VI - aprovação do Termo de Parceria pelo Conselho de Administração da entidade toma-

dora; 

VII - os nomes dos dirigentes e dos conselheiros da entidade, valor e forma de remunera-

ção, os cargos ocupados e respectivos períodos de atuação correspondente. 

 

O prazo de duração da vigência das transferências formalizadas, considerando to-

das as prorrogações por aditivos, não deverá ultrapassar o prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) meses, ficando restrita a vigência do Plano Plurianual que previu a possibilidade de 

transferência de recursos, observando-se o art. 35 dos Atos das Disposições Constitucio-

nais Transitórias e o art. 165 da Constituição da República. (Art.6 da Instrução Normativa TCE-

Pr 61/2011) 

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

 

Art. 46.  Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à par-

ceria:    ( Art. 46 da Lei 13.019/2014)   
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- 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 propor-

cionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;    (Item I do Art. 46 da Lei 

13.019/2014)   

DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS  

 

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta cor-

rente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada 

pela administração pública. (Art. 51 da Lei 13.019/2014)   

Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 

sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transfe-

ridos. (Parágrafo único do Art. 51 da Lei 13.019/2014)   

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos fi-

nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável 

de  trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do res-

ponsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. (Art. 52 da 

Lei 13.019/2014)   

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. (Art. 53 da Lei 13.019/2014)   

A liberação de recursos financeiros deve obedecer ao cronograma de desembolso 

previsto no Plano de Trabalho, e guardar consonância com as fases ou etapas de execu-

ção do objeto do ato de transferência voluntária, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas na Lei Complementar nº 113/2005. (Art.12 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

Os recursos repassados e a contrapartida financeira, quando prevista pelo termo de 

transferência, deverão ser depositados e movimentados na mesma conta corrente especí-

fica em instituição financeira oficial. (Art.13 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos mencionados no caput do 

art.13 da Resolução TCE-Pr 28/2011 deverão ser aplicados financeiramente nos termos 



 

Controle Interno 

20 

 
 

 
 

do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação própria do con-

cedente. (§2 do Art.13 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoria-

mente computadas a crédito do termo de transferência e aplicadas exclusivamente no 

objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as 

prestações de contas do ajuste. (§3 do Art.13 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados para pagamento de 

despesas previstas no plano de aplicação. (§4 do Art.13 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

A contrapartida, quando houver, deverá ser depositada, no mínimo, proporcional-

mente, na mesma data da liberação da primeira ou da única parcela da transferência ou 

conforme estabelecido no ato da transferência ou no cronograma de desembolso. (Art.14 

da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

Nos casos em que a contrapartida do tomador for fixada em bens ou serviços, o res-

pectivo valor deverá ser expresso em reais, devendo constar do termo de transferência 

cláusula que indique a forma de aferição do valor correspondente em conformidade com 

os valores praticados no mercado ou, em caso de objetos padronizados, com parâmetros 

previamente estabelecidos. (Parágrafo único do art.14 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

O saldo final da conta corrente específica deverá ser recolhido pelo tomador dos re-

cursos à conta do concedente ou de acordo com o estipulado pelo termo de transferência, 

observada a legislação aplicável. (Art.15 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

Para determinação do saldo a ser restituído, a comprovação das despesas ocorrerá, 

primeiramente, sobre o montante da contrapartida financeira. (Parágrafo único do art.15 da 

Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

Farão prova da movimentação financeira, pelo tomador dos recursos, os seguintes 

documentos: (Art. 8 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

I - os extratos bancários da conta específica e das aplicações financeiras a ela vin-

culadas; 

II - os comprovantes dos pagamentos realizados pelo tomador aos fornecedores 

e/ou prestadores de serviços, nos termos do art. 13, § 5º da Resolução 28/2011; 

III - os documentos de comprovação das despesas realizadas, nos termos do art. 19 

da Resolução 28/2011; 

IV - guias de recolhimento ou comprovantes de depósito relativos a devolução de va-

lores ou recolhimento de saldos; 

V - demonstrativo da movimentação financeira informada no SIT. 
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As despesas realizadas com recursos de transferência deverão ser precedidas do 

regular processo licitatório, ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobriga-

da desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios aplicáveis à administra-

ção pública por meio da formalização de processos de compras que comprovem a obser-

vância dos princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, da isonomia, da 

eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 da Resolução 28/2011. (Art. 9 da Instrução 

Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

Na análise da economicidade das aquisições realizadas referida no caput deste arti-

go, a avaliação se dará sobre os preços válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornece-

dores, apresentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos serviços ou 

produtos. (§2 do Art. 9 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de internet,ou outras formas 

de anúncio, estes deverão estar impressos e corresponderão a uma proposta válida para 

o item pesquisado. (§3 do Art. 9 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

A regularidade da execução do objeto, pelo tomador, se dará mediante os seguintes 

documentos: (Art. 11 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

I - processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou 

pesquisa de preços; 

II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº28/2011, em 

vias originais; 

III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de 

compras; 

IV - documentos que comprovem a realização das atividades previstas e o atingi-

mento das metas propostas; 

V - manifestação do conselho de política pública da área de atuação correspondente 

ao objeto firmado, quanto à execução e o cumprimento da finalidade da transferência. 

 

Também farão prova da regular execução os seguintes documentos: (§3 do Art. 11 da 

Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

I - extrato da execução física e financeira publicado na imprensa oficial do conceden-

te; 

II - regulamento dos procedimentos adotados pela entidade para a aquisição de 

bens e mercadorias e contratação de obras e serviços; 

III - relatório apresentado ao Poder Público ao término de cada exercício sobre a e-

xecução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo analítico específico das 

metas propostas com os resultados alcançados, levando em consideração a situação an-

terior e posterior à celebração do termo; 
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IV - relação dos empregados da OSCIP remunerados com recursos do Termo de 

Parceria; 

V - relação de eventuais bens imóveis adquiridos com recursos provenientes da e-

xecução do Termo de Parceria; 

VI - conclusões dos pareceres e relatórios de auditorias independentes, quando exi-

gíveis; 

VII - nos casos em que forem prestados serviços de consultoria ou assessoria no 

âmbito do Termo de Parceria, o órgão supervisor deverá apresentar as conclusões e as 

recomendações dos consultores, bem como as ações públicas levadas a efeito com base 

em tais conclusões e recomendações, com ênfase nos resultados obtidos. 

 

DAS INFORMAÇÕES NO SIT 

 

 

As entidades obrigadas a utilizar o SIT nos termos da Resolução 28/2011 deverão 

informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo sistema. ( Art. 15 da Instrução 

Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

 

Para fins de atendimento do parágrafo acima, serão considerados como bimestres 

para cada exercício os períodos fixos dos meses de janeiro e fevereiro, março e abril, 

maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro, a partir da en-

trada em vigor do sistema. (§1 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

 O registro inicial das informações no SIT deverá ser formalizado pelo concedente 

dos recursos dentro do bimestre em que ocorrer a celebração do instrumento de transfe-

rência. (§2 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

Independentemente da realização de repasses ou despesas, em todos os bimestres 

deverá haver o envio de informações ao Tribunal pelo tomador e pelo concedente, por 

intermédio do SIT. (§3 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

O prazo final para o envio das informações no SIT será de 30 (trinta) dias para o to-

mador e de 60 (sessenta) dias para o concedente, contados do encerramento do bimestre 

a que se referem. (§4 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

No caso de o encerramento do prazo mencionado no parágrafo anterior recair em fe-

riado ou final de semana, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia 

útil subsequente. (§5 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 
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Sem prejuízo dos prazos finais para os fechamentos bimestrais, as demais informa-

ções poderão ser lançadas no Sistema Integrado de Transferências – SIT a qualquer 

momento após a ocorrência do fato a ser informado. (§6 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-

Pr 61/2011) 

 

São consideradas informações do SIT todos os dados alimentados e documentos 

anexados em meio digital. (§7 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

Deverão ser anexados, no mínimo, os seguintes documentos: (§8 do Art. 15 da Instru-

ção Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

I- Pelo concedente: 

 

a) o termo de transferência; 

b) termos aditivos ou de rescisão, se houver; 

c) a publicação do termo de transferência, dos respectivos aditivos e rescisão; 

d) o plano de trabalho e respectivas alterações, se houver, devidamente aprovado 

por autoridade competente; 

e) termos de fiscalização emitidos pelo fiscal responsável; 

f) termo de cumprimento de objetivos, de instalação e funcionamento de instalações 

e equipamentos, de conclusão de obras ou de compatibilidade físico-financeira, conforme 

o objeto da transferência; 

g) relatório circunstanciado, contendo expressa manifestação acerca da regularidade 

da utilização dos recursos, devendo atender a formulário próprio do sistema. 

 

II- Pelo tomador dos recursos: 

 

a) extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira; 

b) publicação do aviso de licitação, quando esta for necessária; 

c) ata de julgamento dos processos licitatórios; 

e) relação dos ganhadores das pesquisas de preços; 

f) Certidão Negativa de Débito (CND) específica do INSS, quando o objeto se referir 

a obra. 

 

O acesso ao SIT será mediante a utilização de senhas mestras pelos responsáveis 

legais dos órgãos e entidades. (Art. 16 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

As senhas fornecidas aos dirigentes dos órgãos e entidades serão de uso pessoal e 

intransferível, ficando estes responsáveis por todas as informações prestadas e documen-

tos anexados. (§1 do Art. 16 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 



 

Controle Interno 

24 

 
 

 
 

Os responsáveis poderão delegar a terceiros vinculados ao órgão ou entidade por 

intermédio de fornecimento de senhas de usuário, não se elidindo da responsabilidade de 

que trata o parágrafo anterior. (§2 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

Quando o usuário delegado pelo representante legal prestar informações falsas ou 

juntar documentos violados ou fraudulentos, o mesmo se responsabilizará por seus atos 

praticados respondendo solidariamente ao gestor responsável pelo órgão ou entidade. (§3 

do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

Ao acessar o sistema, o usuário irá declarar que está ciente de que os dados e do-

cumentos inseridos no SIT serão de sua responsabilidade, ficando sujeito a penalizações 

em casos de fraudes ou informações falsas. (§4 do Art. 15 da Instrução Normativa TCE-Pr 

61/2011) 

 

Ao final de cada exercício financeiro e também ao final das transferências, o conce-

dente deverá informar no SIT o relatório circunstanciado de que trata o art. 22 da Resolu-

ção 28/2011 em conformidade com o prazo previsto no art. 15, § 4º. (Art. 17 da Instrução 

Normativa TCE-Pr 61/2011) 

 

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento 

do objeto da parceria (Art. 58 da Lei 13.019/2014)   

Ao celebrar o ato de transferência, o concedente indicará um responsável técnico, o 

qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e da execu-

ção do respectivo objeto, e que será responsável pela emissão dos seguintes documentos 

destinados a atestar a adequada utilização dos recursos: (Art.21 da Resolução TCE-Pr 

28/2011) 

 

Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido sempre que houver alguma veri-

ficação ou intervenção do fiscal responsável, onde deverá documentar a atividade ocorri-

da, bem como a condição em que se encontra a execução do objeto naquele momento, 

destacando inclusive, a omissão do tomador dos recursos quando não houver a execução 

do objeto ou divergências deste em relação ao pactuado; (Item I do Art.21 da Resolução TCE-

Pr 28/2011) 

 

Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira: documento emitido nos casos em 

que o objeto ainda não tenha sido concluído, mas a proporção já executada possibilita a 

colocação do objeto em uso, certificando se o percentual físico executado é compatível ou 

não com o percentual dos recursos até então repassados; (Item IV do Art.21 da Resolução  

TCE-Pr 28/2011) 
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Certificado de Cumprimento dos Objetivos: documento que certifica o cumprimento 

integral do objeto do termo de transferência. (Item V do Art.21 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

 

O responsável designado pelo concedente deverá ser profissional detentor de quali-

ficação técnica compatível para a análise da execução do objeto a ser aferido, devendo 

constar dos termos ou certificados por ele emitidos o seu nome, assinatura, matrícula fun-

cional e número do ato da autoridade que o designou para a fiscalização e acompanha-

mento da aplicação dos recursos, com a respectiva data de emissão. (§1  do Art.21 da Reso-

lução TCE-Pr 28/2011) 

 

No caso do termo de transferência atribuir a fiscalização do objeto a um órgão que 

detenha qualificação técnica institucional para realização deste trabalho, serão emitidos 

os documentos descritos neste artigo, assinados por profissional técnico habilitado, lotado 

no órgão fiscalizador, devendo ser claramente impresso o nome e o cargo do emitente, 

bem como o ato de nomeação que delegou competência para o serviço de acompanha-

mento e fiscalização. (§2  do Art.21 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, 

sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e 

utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimen-

to dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 

definidas. (§2º do Art. 58 da Lei 13.019/2014)   

A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de 

parceria celebrada mediante termo de fomento e o submeterá à comissão de monitora-

mento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade 

de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil (Art. 

59 da Lei 13.019/2014)   

O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de ou-

tros elementos, deverá conter:   (§1º do Art. 59 da Lei 13.019/2014).      

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - 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 indi-

cadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;             

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela orga-

nização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance 
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das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomen-

to;        

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 

âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que to-

maram em decorrência dessas auditorias 

Compete ao Controle Interno do concedente, no exercício de sua função constitu-

cional, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da transferência, podendo interferir 

a qualquer momento, e devendo emitir relatório circunstanciado sobre a execução da ob-

jeto da transferência, contendo, no mínimo, o seguinte: ( Art.22 da Resolução TCE-Pr 28/2011) 

I – histórico de acompanhamento da execução do termo de transferência, apontando 

eventuais suspensões de repasse, a motivação das suspensões e as medidas saneado-

ras adotadas; 

II – manifestação conclusiva do órgão concedente sobre a regularidade da aplicação 

dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a observância às 

normas legais e regulamentares pertinentes e às cláusulas pactuadas. 

III – a qualidade do serviço prestado ou da obra executada; 

IV – a avaliação das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de transferên-

cia, contendo um comparativo analítico entre a situação anterior e a posterior à celebra-

ção do termo. 

OBRIGAÇÕES DO GESTOR 

 

- Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; (Item I do Art. 61 da Lei 13.019/2014)   

- 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; (Item II do Art. 46 da Lei 13.019/2014)   

 - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando 

em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que 

trata o art. 59 da Lei 13.019/14. (Item I do Art. 46 da Lei 13.019/2014)   

- Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação. (Item V do Art. 46 da Lei 13.019/2014)   
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OBRIGAÇÕES DO TOMADOR 

 

 

– Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

pelo termo de transferência; (Item I do art. 17 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

 

– Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle in-

terno e externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente 

com o instrumento pactuado; (Item II do art. 17 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

 

– Atender as recomendações, exigências e determinações do concedente dos recursos e 

dos agentes dos sistemas de controle interno e externo. (Item III do art. 17 da Resolução TCE-

PR 28/2011). 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei 

13.019/14, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parce-

ria e do plano de trabalho. (Art. 63 da Lei 13.019/2014)   

 A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá con-

ter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o 

seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das ativida-

des realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas. (Art. 64 da Lei 13.019/2014)   

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justifi-

cativa suficiente.   (§ 1
o
  do Art. 64 da Lei 13.019/2014)        

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de cau-

salidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das 

normas pertinentes. (§ 2
o
  do Art. 64 da Lei 13.019/2014)        

A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados 

alcançados. (§ 3
o
  do Art. 64 da Lei 13.019/2014)        

A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o 

montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos 

estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de 

fomento. (§ 4
o
  do Art. 64 da Lei 13.019/2014)        



 

Controle Interno 

28 

 
 

 
 

A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma 

eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. (Art. 65 da Lei 13.019/2014)        

A prestação de contas relativa à execução do fomento dar-se-á mediante a análise 

dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22 da Lei 

13.019/14, além dos seguintes relatórios: (Art. 66 da Lei 13.019/2014)        

- Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o com-

parativo de metas propostas com os resultados alcançados. (Item I  do Art. 66 da Lei 

13.019/2014)        

- 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. (Item II  do Art. 66 da Lei 13.019/2014)        

 - Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da 

parceria (Item I  do Parágrafo único do Art. 66 da Lei 13.019/2014)        

 - 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. 

(Item II  do Parágrafo único do Art. 66 da Lei 13.019/2014)        

. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria ce-

lebrada. (Art. 67 da Lei 13.019/2014)        

No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo 

para fins de avaliação do cumprimento do objeto (§1º do Art. 67 da Lei 13.019/2014)        

Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá 

apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 

cumprimento das metas do objeto. (§2º do Art. 67 da Lei 13.019/2014)        

Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou 

que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata o art. 13.019/14, deverão, 

obrigatoriamente, mencionar: (§4º do Art. 67 da Lei 13.019/2014)        

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 
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III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pac-

tuado. 

Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65 

da Lei 13.019/14, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certifi-

cação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas. (Art. 68 

da Lei 13.019/2014)        

 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 com-

põem a prestação de contas. (Parágrafo único do art. 68 da Lei 13.019/2014)        

Parágrafo único. Para a guarda dos documentos deverão ser observadas as seguin-

tes regras: (Parágrafo único do art.20 da Instrução Normativa TCE-PR 61/2011) 

I - serão ordenados de forma cronológica e agregados por tipo de documento na se-

guinte ordem: 

a) plano de trabalho e suas alterações; 

b) documentos pertinentes à comprovação da condição de regularidade do tomador 

e aptidão ao recebimento de recursos públicos; 

c) termo de transferências, aditivos ou termo de rescisão e respectivas publicações; 

d) comprovantes de repasses pelo concedente; 

e) processos de compras para aquisição de bens e mercadorias e contratação de 

serviços; 

f) comprovantes das despesas; 

g) comprovantes de devolução de saldos; 

h) comprovantes dos depósitos da contrapartida e demais recursos do tomador, 

quando houver; 

i) extratos bancários; 

j) documentos emitidos pelos fiscalizadores; 
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k) outros documentos referentes à transferência. 

II - quando houver documentos do mesmo tipo e forem de tamanho pequeno, para 

fins de agregação a que se refere o inciso anterior, poderão ser anexados em folha papel 

tamanho A4, com o limite de no máximo 02 (dois) documentos por folha, desde que man-

tidas sua integridade e sua legibilidade; 

III - os comprovantes de despesas deverão ser mantidos em vias originais pelo to-

mador dos recursos, ou pelo concedente, a critério deste quando exigidos para conferên-

cia, observando-se o seguinte: 

a) as primeiras vias das notas fiscais de compras ou de prestação de serviços deve-

rão demonstrar os devidos descontos legais e estar certificadas quanto ao recebimento 

dos bens ou dos serviços pelo responsável identificado; 

b) em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a primeira via da nota fiscal será 

substituída pelo Documento Auxiliar da NF-e – DANFE, nos termos da cláusula nona, do 

Ajuste SINIEF 07, de 30 de setembro de 2005, celebrado entre o Conselho Nacional de 

Política Fazendária – COFAZ e a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) as notas fiscais de despesas com combustíveis e demais despesas com manu-

tenção de veículos, ou máquinas de propulsão motora, deverão identificar o veículo ou 

máquina, bem como a indicação da marcação do hodômetro ou horímetro; 

d) os recibos de pagamentos aos profissionais autônomos devem apresentar os 

descontos legais, nome completo, assinatura, números da carteira de identidade, do CPF 

e do registro profissional no Conselho de Classe, ou órgão equivalente responsável pela 

regulamentação da atividade profissional, valor em algarismo arábico e por extenso, além 

do objeto detalhado da prestação do serviço; 

e) deverão estar arquivados os recibos de pagamento de pessoal, holerites assina-

dos e datados, ou comprovantes de pagamentos, mediante autenticação bancária, com 

identificação dos beneficiários, ou ainda folhas de pagamentos assinadas pelos beneficiá-

rios, com a devida identificação destes; 

f) deverão estar arquivadas as guias de recolhimento de tributos e demais obriga-

ções acessórias decorrentes de exigência legal, com  autenticação bancária ou outra for-

ma de comprovação do efetivo recolhimento; 

g) deverão estar arquivados os depósitos bancários ou guias de recolhimento refe-

rentes à devolução de saldo dos recursos repassados, inclusive da aplicação financeira, 

ao Tesouro Estadual, ao Município ou à entidade concedente dos recursos, conforme 
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dispuser a legislação pertinente, devidamente autenticados pelo banco ou outra forma de 

comprovação da efetivação do recolhimento. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE-Pr. 

 

Sem prejuízo das informações e documentos solicitados pelo concedente, a pres-

tação de contas da transferência ao Tribunal se dará mediante as informações constantes 

do Sistema Integrado de Transferências – SIT. (Art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011 e 

Art. 25 da Resolução TCE-PR 28/2011) 

A prestação de contas deverá ser individualizada por instrumento de transferência. 

(§1 do art. 25 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

O concedente dos recursos, e o respectivo tomador, deverão atualizar as informa-

ções no SIT e encaminhar a prestação de contas na forma e nos prazos fixados em Ins-

trução Normativa. (§2 do art. 25 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

Além das informações constantes do SIT, ao final da vigência da transferência, o 

concedente dos recursos encaminhará ao Tribunal o respectivo processo de prestação de 

contas, para julgamento, na forma do art. 25 da Resolução TCE-Pr 28/2011. (Art. 26 da 

Resolução TCE-PR 28/2011). 

Nos casos de repasses continuados para manutenção de projetos que prevejam o 

pagamento de pessoal com os recursos transferidos, a prestação de contas pelo conce-

dente ao Tribunal, de que trata o caput, deverá ser realizada anualmente, na forma e nos 

prazos fixados em Instrução Normativa. (§1 do Art. 26 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

A prestação de contas, parcial e final, encaminhada pelo concedente dos recursos 

ao Tribunal de Contas deverá ser instruída com o relatório circunstanciado, juntamente 

com outros documentos exigidos por esta Resolução e por Instrução Normativa. (§2 do Art. 

26 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

Não sendo prestadas as contas devidas pelo tomador, nos prazos estabelecidos, o 

órgão concedente, sob pena de responsabilidade solidária e das demais cominações le-

gais, deverá instaurar, dentro de 30 (trinta) dias, a Tomada de Contas Especial, observa-

dos os arts. 233 e 234 do Regimento Interno. (Art. 27 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

Instaurada a Tomada de Contas Especial, o concedente dos recursos deverá comu-

nicar, imediatamente, ao Tribunal de Contas. (Parágrafo único do art .27 da Resolução TCE-PR 

28/2011). 
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A omissão do concedente dos recursos de encaminhar ao Tribunal de Contas a 

prestação de contas apresentada pelo tomador dos recursos ou sua omissão em instaurar 

a Tomada de Contas Especial, implicará instauração da Tomada de Contas Extraordinária 

nos termos do art. 236 do Regimento Interno, sem prejuízo das penalidades previstas. 

(Art. 28 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

Independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo de sua a-

provação, o representante legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os do-

cumentos originais relacionados com o termo de transferência em local seguro e em bom 

estado de conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas por um prazo 

de 10 (dez) anos, contados do encerramento do processo, nos termos do art. 398, do Re-

gimento Interno. (Art. 29 da Resolução TCE-PR 28/2011). 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIT 

 

Além dos dados coletados bimestralmente no Sistema Integrado de Transferências 

– SIT, as prestações de contas serão encaminhadas ao Tribunal pelo concedente, ao final 

da transferência, em página própria da internet, por meio do sistema de peticionamento 

eletrônico, portal e-Contas Paraná ou outro que venha substituí-lo, devendo ser atendido 

o prazo máximo de duração previsto no art.06 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011. 
(§1 do art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

O prazo final para a prestação de contas da transferência será o mesmo para o 

encerramento do bimestre em que houver a extinção do ato, conforme definido no art. 15, 

§ 4º da Instrução Normativa TCE-Pr (§2 do art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

As prestações de contas das Organizações Sociais (OS) e das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) relacionadas a despesas continuadas com 

pagamento de pessoal de que trata o art. 26, § 1º da Resolução 28/2011 serão encami-

nhadas anualmente pelo concedente, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, 

portal e-Contas Paraná, no prazo de até 60 dias após o encerramento do exercício. (§3 do 

art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

A responsabilidade pelo encaminhamento da prestação de contas será do conce-

dente dos recursos, o qual deverá possuir certificação digital padrão ICP-Brasil, nos ter-

mos do art. 323-B do Regimento Interno e seguintes. (§4 do art.18 da Instrução Normativa TCE-

Pr 61/2011) 

A prestação de contas será composta pelos dados e documentos apresentados no 

SIT e pelo relatório circunstanciado elaborado pelo concedente,que irão constituir proces-
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so específico para fins de trâmite e julgamento. (§5 do art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 

61/2011) 

A prestação de contas deverá ser individualizada por convênio por Termo de Par-

ceria, de modo que cada prestação de contas seja referente a um único termo de transfe-

rência. (§6 do art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

O concedente dos recursos deverá encaminhar, quando solicitado, quaisquer do-

cumentos pertinentes a transferências requeridos pela unidade técnica durante a fase de 

verificação das informações do SIT, durante a fase de instrução processual da prestação 

de contas, ou a qualquer momento por determinação do Tribunal. (§7 do art.18 da Instrução 

Normativa TCE-Pr 61/2011) 

Os documentos complementares e informações adicionais poderão ser solicitados 

pela unidade técnica por meio eletrônico ou por meio de ferramenta própria para esta fina-

lidade. (§8 do art.18 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

Caso não seja atendida a solicitação da unidade técnica, poderá ser instaurado 

procedimento próprio para apuração da responsabilização dos agentes, observando-se o 

art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. (§9 do art.18 da Instrução Normativa TCE-

Pr 61/2011) 

Verificadas irregularidades ou a ausência de informações no sistema, poderá ser 

instaurada Tomada de Contas Extraordinária, nos termos do art. 236 do Regimento Inter-

no do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. (Art.19 da Instrução Normativa TCE-Pr 61/2011) 

DOS PRAZOS  

 

A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos re-

cursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria 

ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano. ( Art. 69 da Lei 

13.019/2014)        

O disposto no caput do art. 69 da Lei 13.019/14 não impede que a administração 

pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parce-

ria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto ( §2º do art. 69 da Lei 

13.019/2014)        

Na hipótese da necessidade de tomada de contas especial ante evidências de irre-

gularidades na execução do objeto, o dever de prestar contas surge no momento da libe-

ração de recurso envolvido na parceria ( §3º do art. 69 da Lei 13.019/2014)        
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O prazo de noventa dias poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que 

devidamente justificado. ( §4º do art. 69 da Lei 13.019/2014)        

A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 

observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:   ( §5º 

do art. 69 da Lei 13.019/2014)        

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas;  

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de to-

mada de contas especial.        

As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão regis-

tradas 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. (§6º do art. 69 da Lei 13.019/2014)        

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo 

para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. (Art. 

70 da Lei 13.019/2014)        

O prazo é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no má-

ximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar 

e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. (§1º do art. 70 da Lei 

13.019/2014)        

Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não haven-

do o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos respon-

sáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação 

vigente. (§2º do art. 70 da Lei 13.019/2014)        

A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo 

de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de 

diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.  (Art. 71 da 

Lei 13.019/2014)        

As prestações de contas serão avaliadas: (Art. 72 da Lei 13.019/2014)        

Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos obje-

tivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;  (Item I do art. 72 da Lei 13.019/2014)        
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Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra fal-

ta de natureza formal que não resulte em dano ao erário (Item II do art. 72 da Lei 

13.019/2014)        

Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: (Item III do 

art. 72 da Lei 13.019/2014)    

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 

contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, 

no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a 

autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.   (§1º do art. 72 da Lei 

13.019/2014)    

Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase re-

cursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autoriza-

ção para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensató-

rias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o 

objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organiza-

ção, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde 

que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recur-

sos (§2º do art. 72 da Lei 13.019/2014)    

 

São José da Boa Vista, 20 de janeiro de 2021. 
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