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1. INTRODUÇÃO 

O manual de orientação para celebração de parcerias e prestação de contas é uma 

ferramenta que visa direcionar as partes envolvidas nas parcerias previstas na Lei nº 

13.019/2014, no tocante a demonstração das regras de como a Organização da 

Sociedade Civil irá demonstrar formalmente toda a aplicação das verbas públicas, além 

de elucidar outras dúvidas concernentes a parceria. Da mesma forma, direciona a 

Administração Pública quanto ao momento da avaliação da prestação de contas, 

delimitando regras e prazos, conforme estabelece a legislação vigente. 

 

Com o advento do referido marco regulatório, a prestação de contas assume um papel 

importantíssimo de descrever pormenorizadamente as atividades executadas e o alcance 

das metas e dos resultados esperados constantes no plano de trabalho, visando 

estabelecer o liame entre a receita e a despesa realizada com os recursos da parceria. 

 

Dessa forma, o presente documento irá trilhar as principais disposições estabelecidas na 

Lei nº 13.019/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 007/2020, cujo objetivo é simplificar 

e racionalizar os procedimentos através da exposição clara e objetiva de informações e o 

fornecimento de modelos de documentos a serem utilizado na celebração e execução de 

parcerias. Ressalta-se que o respectivo manual não dispensa às regulamentações 

trazidas pela Legislação das Parcerias nem o que foi regulamentado pelo Município de 

Mimoso do Sul. 

 

2. OBJETIVO 

O manual de prestação de contas contempla os procedimentos a serem observados nesta 

fase, orientando os Gestores Públicos e as Organizações da Sociedade Civil, de modo 

que contempla os seguintes objetivos: 

a)  Delimitar as diretrizes sobre a análise dos resultados obtidos com os recursos 

recebidos; 

b) Verificar os aspectos técnicos e financeiros acerca da execução integral do objeto; 

c) Demonstrar/Verificar se os resultados obtidos são condizentes com o descrito no 

Plano de Trabalho e os recursos recebidos; e, 

d) Indicar as irregularidades, falhas e possíveis sanções. 
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3. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 

qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 

exercício de suas atividades, e que o aplique integralmente na consecução do respectivo 

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

de reserva. 

b) As sociedades cooperativas que estejam previstas na Lei nº 9.867/99 (cooperativas 

sociais constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado 

econômico, por meio do trabalho; as integradas por pessoas em situação de risco ou 

vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à 

pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 

capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e 

extensão rural; as capacitadas para a execução de atividades ou projetos de interesse 

público e de cunho social. 

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividade ou a projetos de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

 

4. PARCERIA: 

Parceria é a relação entre duas pessoas ou mais com vistas à realização de um objetivo 

comum. Para a Lei 13.019/2014, a parceria é o conjunto de direitos, responsabilidades e 

obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a 

administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidade de interesse, projetos previamente 

estabelecidos em plano de trabalho.  

 

a) Termo de Colaboração  

É o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

Administração Pública com Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pela administração pública que envolva a transferência de recursos financeiros. 
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b) Termo de Fomento 

É o instrumento por meio do qual são formalizadas as Parcerias estabelecidas pela 

Administração Pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidade de interesse público e recíproco propostas pela Organização da Sociedade 

Civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros. 

 

c) Acordo de Cooperação 

É o instrumento por meio do qual são formalizadas as Parcerias estabelecidas pela 

Administração Pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos 

financeiros. 

 

5. DIRIGENTE 

Pessoa que detenha poderes administrativos, de gestão ou controle da Organização da 

Sociedade Civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo 

de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de 

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

 

6. ADMINISTRADOR PÚBLICO 

Agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de 

fomento ou acordo de cooperação com Organização da Sociedade Civil para consecução 

de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a 

terceiros. 

 

7. GESTOR 

Agente público responsável pela gestão da 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. 

 

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

É um órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído 

por ato publicado em meio oficial de comunicação em meio oficial, assegurada a 
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participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal 

da Administração Pública.   

 

9. COMISSÃO DE MONITORAMENTO 

Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com 

Organizações da Sociedade Civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, 

constituído  por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação 

de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro 

de pessoal da Administração Pública. 

 

10. CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

O Chamamento Público foi uma das modificações centrais da nova legislação. Foi 

consolidado o Chamamento Público, como uma forma de democratizar, demonstrando a 

transparência do acesso aos recursos públicos por Organizações da Sociedade Civil. O 

objetivo do chamamento é selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais 

eficazes. 

 

A seleção das Organizações é tida por meio do Edital de Chamamento Público, sendo 

que nele, o Município expõe o objeto a ser realizado, as regras, as diretrizes e os 

procedimentos a serem seguidos no processo de seleção, bem como os requisitos a 

serem cumpridos e seguidos pelos interessados. 

Exceção à Regra – Hipóteses de Dispensas e a Inexigibilidade de Chamamento Público. 

 

 

 

 

11. PLANO DE TRABALHO 

O Plano de trabalho, ainda que seja caso de dispensas, deverá conter todo detalhamento 

do projeto/atividade a ser executada incluindo seus aspectos físicos e financeiros. Deverá 

conter no plano de trabalho, dentre outras, as seguintes informações: 

 

a) Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 

As hipóteses de dispensas e Inexigibilidade não excluem as exigências estabelecidas em lei, apenas 

exclui a fase de competição das OSC’s, vez que não há publicação do Edital de Chamamento Público. 
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nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

b) Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem 

executados; 

c) Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou 

dos projetos abrangidos pela parceria; 

d) Forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas a eles 

atreladas; 

e) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas; 

f) Cronograma de desembolso. 

 

12. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DAS PARCERIAS 

Como condição para celebração da parceria, a Administração deverá proceder a 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento da OSC às exigências 

dispostas nos artigos 33, 34 e 39 da  Lei nº 13.0129/2014. 

 

12.1 Tempo de Existência, experiência e capacidade técnica e operacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         12.2 Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal; 

 

 

Para Celebração das parcerias as Organizações da Sociedade Civil deverão apresentar: 

 Que são regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente objetivos 
voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 

 Demonstrar que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
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; 

 Demonstrar que possui escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 
e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 Que possui no mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio do 
CNPJ; 

 Que possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 

 Que possui instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas. 

 Cópia do estatuto social atualizado da entidade; 
 Relação nominal dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou a ata 

de posse da atual diretoria da entidade; 
 Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. 
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12.3 Não Existência de Impedimentos à Celebração da Parceria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

13. 1          Etapa de Planejamento 

O planejamento da execução da parceria deve ser feito tanto pela OSC’s quanto pela 

Administração Pública. Um bom planejamento garante os resultados pactuados e uma 

boa execução das etapas posteriores. 

13.2  Etapas de Planejamento; 

 

 

 

Para celebração das parcerias, as Organizações da Sociedade Civil deverão apresentar: 
 

 Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, 
de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; 

 Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 
simplificada emitida por juntada comercial; 

 Declaração de dirigente da entidade acerca da não existência de dívida com o Poder Público 
e quanto à sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito; e 
informações de seus dirigentes. 

 

A Organização da Sociedade Civil é impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria quando: 

Não estiver regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja, autorizada a funcionar no 

território nacional, bem como: 

 Tenha como dirigente membro do 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 respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau; 

 Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: a) 
for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados; b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; c) a apreciação das contas 
estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 

 Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: a) 
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; b) 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; c) a prevista 
no inciso II do art. 73 desta Lei; d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei; 

 Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

 Tenha entre seus dirigentes pessoa: 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 irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; b) julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação; c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos. 

 Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz; 

 Declaração que possua instalações adequadas para a execução do objeto. 
 

 

 

 Solicitar autorização para firmar parceria; 
 Consulta ao conselho de políticas públicas; 
 Instruir processo administrativo; 
 Verificar dotação; 
 Encaminhar processo para confecção do Edital de Seleção. 
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 13.3            Seleção 

A etapa de seleção envolve a escolha das propostas de parceria por meio de 

chamamento público, que é uma medida de transparência e de incentivo à gestão pública  

democrática das parcerias. O Chamamento Público é obrigatório e permite a 

Administração Pública a conhecer um maior número de Organizações da Sociedade Civil 

interessadas em parcerias. 

    13.3.1          Etapas de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4         Formalização e Execução 

Feita a seleção a parceria é formalizada por meio da celebração e assinatura de um 

acordo ou termo de Fomento e Colaboração. Começa então a execução dos trabalhados, 

conforme procedimentos, metas e prazos estabelecidos na etapa de planejamento. 

  12.4.1       Etapa de Formalização e Execução  

   

 

 

13.5 Monitoramento e Avaliação 

Esta é uma etapa de responsabilidade da Administração Pública, por meio do Gestor e 

da Comissão de Avaliação e Monitoramento, que abrange todo o período de execução da 

parceria. Em parcerias com duração acima de um ano, a Administração Pública poderá 

realizar pesquisa de satisfação  com os beneficiários das ações da parceria. As parcerias 

             
 Elaborar o Edital de Chamamento Público; 
 Parecer Técnico (Órgão Técnico da Administração Pública, que deverá pronunciar-se, de forma 

expressa da importância da Parceria); 
 Emissão de Parecer Jurídico acerca do Edital; 
 Publicar Aviso de Chamamento Público; 
 Disponibilizar Edital e Material de Apoio no site; 
 Receber Envelopes; 
 Nomear Comissão de Seleção; 
 Verificar Impedimentos Comissão de Seleção  e Órgão Técnico; 
 Publicar Aviso com data e hora das aberturas dos envelopes; 
 Julgar e Classificar Propostas; 
 Publicar Resultado Preliminar; 
 Analisar Recurso se houver; 
 Homologar e publicar resultado; 
 Verificar Habilitação e Plano de Trabalho; 
 Nomear Gestor e Comissão de Monitoramento e Avaliação; 
 Emissão de parecer técnico sobre Plano de Trabalho; 
 Emissão de Parecer Jurídico sobre o Plano de Trabalho; 
 Aprovação do Plano de Trabalho. 

 Edição do Termo de Parceria 
 Emissão de Parecer Jurídico sobre o Termo de Parceria 
 Celebrar e Publicar Termo de Parceria 
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também poderão ser fiscalizadas pelos Conselhos de Políticas Públicas. 

13.6 Gestor da Parceria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7 Comissão de Monitoramento 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação deve realizar reuniões periódicas e 

acompanhar o conjunto de parcerias de forma sistemática por meio das informações 

registradas na plataforma eletrônica e nos relatórios de monitoramento e avaliação 

elaborados pelo gestor da parceria ou equipe técnica designada, registrando boas 

práticas e necessidades de aprimoramentos dos procedimentos e padronizações, sejam 

de objeto, custo ou indicadores, visando o cumprimento das metas estabelecidas e a 

geração de informações gerenciais úteis à tomada de decisão, constituindo um sistema 

contínuo de acompanhamento e monitoramento. Compete a Comissão de Monitoramente 

e Avaliação, dentre outras atribuições, a de: 

 

 

 

 

 

13.8 Prestação de Contas  

A prestação de contas, embora esteja aqui listada como a 5ª etapa, tem seu início logo 

após a formalização da parceria. Em parcerias que durem mais de um ano, a prestação 

de contas se dará ao fim de cada exercício para fins de monitoramento do cumprimento 

das metas. Para parcerias com prazo superior a um ano, além das prestações de contas 

anuais, deve ser realizada uma prestação de contas final. 

 

O gestor da Parceria, a fim de garantir a boa execução do objeto, deverá manter diálogo constante com a 
OSC para orientar os melhores caminhos, auxiliar nas dúvidas formuladas e manter registros do 
monitoramento da execução. Nesse sentido, concomitantemente à execução do objeto pela OSC, o gestor 
deverá monitorar e acompanhar a execução. Assim são, algumas de suas atribuições, a de: 

 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 relatório técnico de monitoramento e avaliação; 

 Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 

 

 Monitorar o conjunto de Parcerias 
 Apresentar proposta de aprimoramento dos procedimentos, padronização de objetos, custos e 

indicadores; 
 Produzir entendimentos voltados à priorização do controle e resultados; 
 Avaliar e homologar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 
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14. PROCEDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA HIPÓTESE DE DISPENSA 

OU INEXIGIBILIDADE 

Nas hipóteses de Dispensa ou Inexigibilidade, a Administração Pública poderá não 

realizar o Edital de Chamamento Público, seguindo as disposições elencadas nos artigos 

30 e 31 da Lei 13.019/2014. Assim, a Administração Pública deverá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Através do Secretário da Pasta, o qual após ter feito um levantamento da realidade da OSC e da 

Administração Pública (devendo indicar: a descrição da realidade, objeto da parceria, justificativa, 

objetivos, metas a serem atingidas, estimativa de orçamento e o prazo da execução da parceria), este 

solicitará Autorização ao Prefeito quanto à possibilidade da realização da Parceria.  

 O Chefe do Executivo autorizando, os autos devem ser encaminhados à Secretaria Municipal da 

Fazenda para que seja indicada a existência prévia dotação orçamentária; 

 O processo voltando da Secretaria Municipal da Fazenda e o Secretário da Pasta nomeia a Comissão 

de Seleção; 

 Em seguida, verificando se a Entidade está devidamente credenciada, O Secretário da Pasta emitirá 

Justificativa da Dispensa do Edital de Chamamento Público, indicando a modalidade adota. 

 Seguidamente, será encaminhado Convite para que a OSC aceite os termos da Proposta e 

juntamente com a referida, a entidade encaminhará o Plano de Trabalho e os documentos que 

comprovem “tempo existência, experiência e capacidade técnica e operacional; habilitação jurídica e 

regularidade fiscal; não existência de impedimentos à celebração”. 

 A Comissão de Seleção irá verificar se os documentos apresentado pela OSC estão de acordo com o 

solicitado; 

 No próximo passo, deverá conter Relatório Técnico, o qual abordará às exigências previstas nas 

legislações e regulamentações, bem como a viabilidade da parceria e sua execução; Indicação do 

mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adota; Identificar a identidade e 

reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação da parceria prevista em 

lei; Verificar a compatibilidade com o Cronograma de desembolso; indicação de quais são os meios 

disponíveis para fiscalização. 

 O Secretário da Pasta designará o Gestor da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação;  

 Seguidamente, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Município, a qual emitirá 

Parecer na forma do art. 35, IV, da Lei 13.019/2014. 

 Com Parecer favorável, o Secretario da Pasta emitirá Justificativa para Dispensa do Chamamento 

Público, abrindo prazo para interposição de Recurso. 

 Não havendo Recursos a serem julgados ou após o julgamento destes, o Secretário da Pasta 

encaminhará os autos ao Chefe do Executivo para que este homologue.    
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15. PUBLICIDADE DA PARCERIA 

 

A Administração Pública Municipal e a Organização da Sociedade Civil têm o dever de 

dar transparência quanto a celebração da Parceria. O Município de Mimoso do Sul deverá 

manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das Parcerias celebradas e seu 

respectivo Plano de Trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após encerramento. 

 

 

 

 

 

16. EXECUÇÃO DA PARCERIA 

A execução da Parceria é o momento de realização das atividades planejadas. O objeto 

para ser cumprido precisa ter metas claras, as quais servirão de parâmetros para o 

monitoramento e a avaliação das atividades pactuadas. 

 

16.1 Liberação de Recursos 

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da Parceria serão liberadas em estrita 

conformidade com o respectivo cronograma de desembolso.  

 

16.2 Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 

Os recursos deverão, logo que depositados, ser automaticamente aplicados em 

cadernetas de poupança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo, enquanto não 

empregados na sua finalidade.  

 

Por ocasião da conclusão ou rescisão da Parceria, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos à Administração Pública Municipal no prazo improrrogável de 30 dias, 

sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 

providenciada pela autoridade competente da Administração Pública Municipal. 

 

 

A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar, em seu sítio na internet, e em locais 

visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as 

Parcerias celebradas com o Poder Público. 
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16.3 Despesas Permitidas 

O valor transferido pelo Município de Mimoso do Sul-ES deverá ser utilizado de acordo 

com os fins propostos no objeto da Parceria, obedecendo rigorosamente o Plano de 

Trabalho, o Decreto Municipal nº 07/2020 e a Lei Federal nº 13.019/2014. Poderão ser 

pagas com recursos vinculados à Parceria, desde que estejam Previstos no Plano de 

Trabalho, entre outras, as seguintes despesas: 

 

 

 

 

 

 

16.4 Despesas Vedadas 

É vedada a realização de despesas com recursos vinculados à Parceria que tenham por 

objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 Documentos Comprobatórios das Despesas 

Todos os pagamentos realizados no âmbito da Parceria deverão ser realizados mediante 

apresentação de documentos originais, legíveis e sem rasuras ou emenda emitida em 

favor da organização da sociedade civil, que contenham, no mínimo, data de emissão; 

valores unitários; valor total; descrição completa dos bens; serviços ou obras; nome e 

CNPJ da organização da sociedade civil; dados de identificação do Instrumento da 

Parceria.  

Nos segurados contribuintes individuais que prestem serviços eventuais à organização da 

 Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio 
da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
Férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas; 

 Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução da 
parceria assim o exija; 

 Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total 
da parceria;  

 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de 
adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e 
materiais.  

 

 Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da Parceria; 

 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; 

 Realizar despesas em data anterior à vigência da Parceria; 

 Pagar, a qualquer título, a pessoal da administração pública direta e indireta, e da organização com 

recursos vinculados à parceria, inclusive com recursos de contrapartida; 

 A utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de 

emergência; 

 o pagamento antecipado, ou seja, anterior a data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor. 
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sociedade civil e que não tenham Documento Fiscal ou Fatura deverão ter como 

comprovação o Recibo de Pagamento Autônomo – RPA. 

Nos casos em que o fornecedor não esteja obrigado a emissão de Documento Fiscal ou 

Recibo de Recolhimento Autônomo poderão ser aceitos recibos. 

  

16.6 Alteração no Plano de Trabalho 

No caso de necessidade de alteração de qualquer item proposto no Plano de Trabalho, 

deverá ser encaminhada solicitação para alteração do mesmo, com a elaboração de um 

Plano de Trabalho, que deverá ser aprovado pela administração municipal. As alterações 

deverão ser solicitadas antes dos últimos 30 (trinta) dias de vigência da Parceria. 

  

17. ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O dever de prestar contas da Organização da Sociedade Civil tem início logo após a 

formalização da parceria. A prestação de contas consiste em um procedimento em que se 

analisa a execução da Parceria quantos aos aspectos de legalidade, legitimidade, 

economicidade, eficácia e, também, se verifica o cumprimento do seu objeto e o alcance  

das metas e dos resultados previstos. 

 

 

 

17.1 Documentos a serem apresentados: 

Na Prestação de Contas Parcial, aquela que a execução do objeto ainda não foi cumprido 

totalmente, a organização da Sociedade Civil deverá apresentar Relatório Parcial do 

Cumprimento do Objeto, o qual deverá conter: 

 

 

 

 

 

Na Prestação de Contas Parcial, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar 

Relatório da Execução Financeira, o qual deverá conter: 

 

A Prestação de Contas terá o objetivo principal de demonstrar e verificar resultados e deverá conter 

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas.  

 

 Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas; 

 Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

 Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, 

entre outros; 

 Justificativa de não cumprimento do alcance das metas. 
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Na Prestação de Contas Final, na qual é emitido o relatório final da execução dos 

serviços, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar Relatório Final de 

Execução do Objeto, o qual deverá conter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Prestação Final, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar Relatório da 

Execução Financeira, o qual deverá conter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a 

comprovação da observância do Plano de Trabalho; 

 Extrato da conta bancária específica; 

 Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

 Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;  

 Cópia simples dos documentos fiscais, recibos ou outros documentos comprobatórios de 

pagamento, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade e do fornecedor 

e indicação do produto ou serviço; e, 

 Outros documentos estabelecidos no instrumento da Parceria. 

 

 Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas; 

 Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento; 

 Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, 

entre outros; 

 Justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas; 

 Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 

 Grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, 

declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política publica 

setorial, entre outros; e 

 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

 

 Relação das receitas das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que 

possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho; 

 Extrato da conta bancária específica; 

 Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

 Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;  

 Cópia simples dos documentos fiscais, recibos ou outros documentos comprobatórios de 

pagamento, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade e do fornecedor 

e indicação do produto ou serviço;  

 Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, quando houver; 

e 

 Outros documentos estabelecidos no instrumento da Parceria. 
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18. PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Conforme a vigência da Parceria, a Prestação de Contas deverá ser Anual (Parcial) ou 

Final. Na Prestação de Contas Anual, esta deverá ser apresentada nas parcerias com 

vigência superior a um ano. Na Prestação de Contas Final, esta deverá ser apresentada 

após o término do prazo de vigência. 

 

18.1 Prestação de Contas Final = Apresentação: 90 dias após a vigência da parceria 

 

 

 

18.2 Prestação de Contas Anual (Parcial) = Apresentação: 30 dias após a vigência 

da parceria 

 

 

18.3 Local de Entrega da Prestação de Contas 

A Organização da Sociedade Civil deverá Protocolar a Prestação de Contas junto ao 

Setor de Protocolo, o qual se encontra na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça 

Cel. Paiva Gonçalves, nº 50, Centro, Mimoso do Sul-ES, CEP. 29.400.000. 

 

19. FASES DA AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A análise do relatório de execução do objeto é realizada pelo gestor da parceria, 

consistindo na verificação do cumprimento do objeto. É dever de o gestor considerar, em 

sua análise, os relatórios de visita técnica e de monitoramento e avaliação homologados 

pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. Ademais, para fins de diagnóstico da 

realidade contemplada pela parceria, o parecer técnico conclusivo deve abordar também 

os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas, grau de satisfação do 

público-alvo e possibilidade de sustentabilidade das ações objeto da parceria. 

 

Com vigência da parceria inferior a 12 (doze) meses, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar 

uma única prestação de contas, a qual se dará no prazo de até 90 (noventa dias) após o término da 

vigência da parceria, sem prejuízo do relatório mensal do Gestor da Parceria e de visita in loco.. 

 

Com vigência da parceria superior a 12 (doze) meses, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar 

prestação de contas, a qual se dará no prazo de até 30 (trinta dias) após o fim de cada exercício financeiro, 

sem prejuízo do relatório mensal do Gestor da Parceria e de visita in loco. 
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19.1 Relatório de Vista in Loco  

Ao longo de toda a execução da parceria, o Gestor deverá acompanhar o seu 

desenvolvimento, preferencialmente, de forma mensal, sempre que certas atividades não 

lhes exigir tempo diferente. Administração pode valer-se do apoio técnico de terceiros ou 

delegar competência. (Art. 58, §1º). 

  

19.2 Relatório Técnico de Monitora – Emitido pelo Gestor da Parceria 

Conforme periodicidade (Indicando-se a cada 03 meses) definida no Instrumento 

Parceria, o Gestor ou Equipe Técnica designada emitirá o Relatório Técnico de 

Monitoramento e Avaliação, o qual deverá conter no mínimo os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3 Avaliação e Homologação dos Relatórios Técnicos de Monitoramento  

O Gestor ou Equipe Técnica designada, após emitir o Relatório Técnico de Monitoramento 

e Avaliação o encaminhará para a Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

 

 

 

19.4 Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas – Emitido pelo 

Gestor 

O Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas será emitido pelo 

Gestor da Parceria, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da Prestação de 

Contas Final. Na emissão deste parecer, além das informações colhidas pela 

administração municipal durante a execução dos serviços, o Gestor deverá considerar as 

 Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

 Análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas até o período; 

 Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal, quando for caso; 

 Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade 

civil na prestação de contas, quando for o caso; 

 Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, 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 analisará os documentos quanto aos requisitos necessários 

definidos pela legislação, homologando-o no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do seu 

recebimento, remetendo novamente ao Gestor.  
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informações apresentadas no Relatório Final de Execução do Objeto e no Relatório Final 

de Execução Financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irregularidade  

Na hipótese de ser constatada alguma irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o 

Gestor da Pareceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de 30 

(trinta) dias sanar, cumprir a obrigação ou apresentar justificativa da impossibilidade de 

saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º A Organização da Sociedade Civil encaminhará a Prestação de Contas no prazo estipulado; 

2º O Gestor da Parceria, após verificar a execução do objeto, durante toda a pactuação, irá manifestar 

regularidade na execução ou irregularidade, através do Parecer Técnico Conclusivo;  

3º Na hipótese de o Parecer Técnico Conclusivo evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do 

objeto, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de trinta dias: 

I - sanar a irregularidade; 

II - cumprir a obrigação; ou 

III - apresentar justificativa da impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da 

obrigação. 

4º O Parecer Técnico Conclusivo, confeccionado pelo Gestor, será encaminhado para que o Prefeito 

homologue. 

 

 

 

O Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas deverá conter manifestação do Gestor por 
uma das seguintes hipóteses: 

 Aprovação da prestação de contas; 
 Aprovação da prestação de contas com ressalva (A aprovação das contas ocorrerá quando 

constatado improbidade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário); ou 

 Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas 
especial (A rejeição das contas ocorrerá na: omissão no dever de prestar contas; descumprimento 
injustificado do objeto e das metas estabelecidas no Plano de Trabalho; dano ao erário decorrente de 
ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos).  

 

 

No caso de persistir a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o Gestor deverá encaminhar ao 

Prefeito Municipal relatando os fatos, sugerindo, conforme o caso: 

 Continuidade da Parceria com a suspensão da liberação das parcelas subseqüentes dos 

recursos; 

 Devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à 

prestação de contas não apresentada; 

 Rescisão unilateral da Parceria e a instauração de tomada de contas especial. 
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20. DEVER DE GUARDAR OS DOCUMENTOS ORIGINAIS 
 

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da prestação de 

contas, a organização deve manter em seu arquivo os documentos originais que 

compõem a prestação de contas. 

 

21. RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

 

Toda vez que a execução da parceria estiver em desacordo com as condições 

estabelecidas no Plano de Trabalho e nas legislações específicas, a Administração 

Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicando à organização da sociedade civil as 

seguintes sanções: 

I- Advertência; 

II- Suspensão temporária; e 

III- Declaração de Inidoneidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quando aplicado a penalidade, a Administração Pública deverá notificar a organização da 

sociedade civil para no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, 

apresentar defesa prévia. 

A advertência possui caráter preventivo e será aplicada quando verificadas improbidades praticadas pela 

Organização da Sociedade Civil no âmbito da Parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade 

mais grave. 

A suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, 

execução ou prestação de contas da Parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, 

considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as 

circunstancias agravantes e atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública. A 

suspensão temporária impede a Organização da Sociedade Civil de participar de chamamento público e 

celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidade da Administração Pública Municipal por prazo não 

superior a 02 (dois) anos. 

A declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento 

público e de celebrar Parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil 

ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 02 

(dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.  
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ANEXO I 
 

MODELO PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
Nome da OSC: 

CNPJ: Endereço: 

Complemento: Bairro: CEP: 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: Site: 

Dirigente da OSC: 

CPF:  RG: Órgão Expedidor: 

Endereço do Dirigente:  

 

2. DADOS DO PROJETO 
Nome do Projeto: 

Local de realização: Período de realização: Horários 
de 
realização: 

Nome do responsável técnico do projeto: Nº do registro profissional:  

 
 

3. HISTÓRICO DO PROPONENTE (EXPERIÊNCIAS NA ÁREA, PARCERIAS 
ANTERIORES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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4. PÚBLICO  ALVO – se necessário, a depender do tipo de projeto 

Previsão 
 

(    ) Crianças    

(    ) Adolescentes 

(    ) Adultos 

(    ) Terceira Idade 

 
 

5. JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 

devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS E METAS (metas e objetivos pretendidos) 
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7. DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA 
AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 (forma de execução do projeto e de cumprimento de     metas a ele atreladas) 

Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade Valor R$ Data início Data 
término 

Meta 1       

Etapa 1       

Etapa 2       

...       

Meta 2       

Etapa 1       

Etapa 2...       

 

9. PREVISÃO DE RECEITA E DESPESA 

Receita Total Valor Mensal Valor Anual 

Proponente    

Concedente    

Total Geral    

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

      

Jullho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

      

 
11. DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 

Especificação Valor 
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Material de Consumo  

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Serviço de Terceiros – Pessoa Física  

Custos com a Equipe de Trabalho  

Equipamentos e Materiais Permanente  

TOTAL  

 
 

12. PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Mimoso do Sul, ES, ____ de ______________ de 20___. 

 

Nome, CPF e assinatura do representante legal da OSC 
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 ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CELEBRAÇÃO DA 

PARCERIA, NÃO CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E RELAÇÃO DE DIRIGENTES. 

 

Eu ........................., portador da Carteira de Identidade nº .............., expedida por 

..................., em ....../....../......, CPF nº …................, representante legal da Organização 

da Sociedade Civil ..................., DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas 

da lei, que a OSC por mim representada:  

 

I. está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no 

território nacional; 

 

II. não está suspensa de participar de licitação, nem impedida de contratar com a 

administração; 

 

III. não está declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

  

IV. não está suspensa temporariamente da participação em chamamento público nem 

impedida de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do Município de 

Mimoso do Sul, ES; 

 

V. não está declarada inidônea para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

 

VI. não possui contas de parcerias anteriores rejeitadas pela Administração Pública nos 

últimos cinco anos; 

 

VII. não tem contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

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

últimos 8 (oito) anos; 

 

VIII. não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
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IX. não possui, entre seus dirigentes, pessoas: 

 

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 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

 

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitadas para exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança;  

 

c) consideradas culpadas por ato de improbidade, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de 

junho de 1992; 

 

d) membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública do Município de Mimoso do Sul - ES, nem seus respectivos 

cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau; 

 

e) incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, inciso I, da Lei 

Complementar Federal no 64, de 18 de maio de 1990; 

 

X. não contratará, com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

XI. não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro 

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo 

em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 
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municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o segundo grau ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 

na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de 

crimes contra a administração  pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 

para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores.  

 

Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida OSC, cujo período de atuação é de 
….../....../......... a ….../....../........., são:  

 

Nome do dirigente ou conselheiro  Cargo CPF 

   

   

   

   

   

   
 

 

 Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração. 
 

 Município de Mimoso do Sul, ES, em _____ de _____________de 20__. 
 

Nome, CPF e assinatura do representante legal da OSC 
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ANEXO III – 

 DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS  
 

 
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 

2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

 

Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas. 

OU 

Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, 

bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens 

para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme 

a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da 

declaração. 

 

 

Município de Mimoso do Sul, ES, ____ de ______________ de 20___. 

 

Nome, CPF e assinatura do representante legal da OSC 
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ANEXO IV 

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome da OSC: 

CNPJ: Endereço: 

Complemento: Bairro: CEP: 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: Site: 

Dirigente da OSC: 

CPF:  RG: Órgão Expedidor: 

Endereço do Dirigente:  

Termo de  (    ) Fomento (    ) Colaboração  nº:  

Objeto da Parceria:   

Nº Processo:  Valor:  

Data da assinatura:  Vigência até:  

Prestação de contas: (    ) Anual  (    ) Final  (    ) Única 

Período da prestação de contas:  

 
2 – ALCANCE DAS METAS: 
Demonstrar o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas. 

Meta 1  
 

Meta 2  
 

 

3 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 
Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. 

 

Ação 1  
 

Ação 2  
 

 
3.1 – Documentos: 
Relacionar e apresentar os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 
presença, fotos, vídeos, entre outros. 
 

1  

2  
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3  

 
 
 
3.2 – Documentos da contrapartida:   
Relacionar os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver. 
 

1  

2  

3  

 
 
4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas) 
 
4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas: 

 

 
4.2 – Grau de satisfação do público-alvo: 

 

 
4.3 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto: 

 

 
5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 
Apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas. 
 

 

 

 

6 – ANEXO FOTOGRÁFICO DAS METAS, ALCANCE E CUMPRIMENTO DO OBJETO 

DA PARCERIA. 

 

 

7 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS -  PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS 
 

Especificação dos bens Docum fiscal Quant Valor unit Valor total 
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Data Nº 

      

      

      

      

Total  

 
7.1 Declaração da Aquisição de Bens 

 

Declaramos para os devidos fins de direito que os bens acima especificados encontram-se 

sob nossa responsabilidade, em perfeito estado de conservação, não podendo o referido 

ser objeto de venda ou utilizados para outros fins que não seja o objeto da parceria. 

Declaramos ainda estar à disposição dos agentes incumbidos do controle interno e externo 

dos órgãos ou entidade convenentes. 

Enquadramento legal. Lei 13.019/2014- art. 35 § 5º. Caso a Organização da  Sociedade  

Civil  adquira  equipamentos  e  materiais permanentes com recursos provenientes da 

celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá 

formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese 

de sua extinção 

 
Mimoso do Sul (ES), ___/___/____  Nome e Assinatura do representante legal ad OSC:  
 

___________________________________________________ 
 

 

8 – RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS  

8.1 Receitas 

Saldo Anterior      

R$ (   ) 

Receitas R$ (montante recebido com a parceria) 

Data Descrição Valor 
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8.2 – Despesas 

Data Nome/Razão Social  

(Indicação da Despesa) 

CPF/CNPJ 
 

Doc Fiscal 
 

Valor 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total da Despesa 1111111 

Restituição ao Município 222 

Saldo Atual 0,00 

 

8.3 Relação dos Profissionais que são pagos com o Recurso da Parceria 

 

Item Nome do Profissional Função 
Carga 

Horária 

Remuneração 

Executada  

01     

02     

03     

04     

05     
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06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

TOTAL R$ 

 

8.3 – Documentos necessários para a comprovação de Receitas e Despesas 

a) Extrato da conta bancária específica do período; 

b) cópia das notas fiscais, recibos e holerites e dos respectivos comprovantes de 

pagamento; 

c) cópia simples das guias e comprovantes de pagamentos do INSS e do FGTS, quando 

houver pagamento de pessoal; 

d) Relatório de Atendimento Mensal, quando for o caso; 

e) comprovante de devolução do saldo remanescente, quando houver. 

 

 

Município de Mimoso do Sul, ES, ____ de ______________ de 20___. 

 

Nome, CPF e assinatura do representante legal da OSC 
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ANEXO V 

MODELO RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC  

Nome da OSC:  

CNPJ:  

Endereço:  Bairro:  

Município:  UF:  CEP:  

E-mail:  Telefone:  

Nome do representante legal:  

CPF:  Cargo:  

E-mail:   Telefone:  

 
 
2 – DADOS DA PARCERIA 

Termo de  (    ) Fomento (    ) Colaboração  nº:  

Objeto da Parceria:   

Nº Processo:  Valor:  

Data da assinatura:  Vigência até:  

Prestação de contas: (    ) Anual  (    ) Final  (    ) Única 

Período da prestação de contas:  

 
 
3 – RELATÓRIO 
 

3.1 – Descrição das atividades e metas estabelecidas: 

 

 

 

3.2 –  Descrição das atividades realizadas: 

 

 

 

3.3 – Quanto ao cumprimento das metas: 

 

 

 
3.4 – Quanto ao benefício social obtido: 
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3.5 – Outras informações julgadas relevantes: 

 

 

 

 

Município de Mimoso do Sul, ES, ____ de ______________ de 20___. 

 

 
Nome do Servidor / Órgão Técnico  

Cargo/Matrícula  
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ANEXO VI 
 

PARECER TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC  
 

Nome da OSC:  

CNPJ:  

Endereço:  Bairro:  

Município:  UF:  CEP:  

E-mail:  Telefone:  

 

Nome do representante legal:  

CPF:  Cargo:  

E-mail:   Telefone:  

 
 
2 – DADOS DA PARCERIA 
 

Termo de  (    ) Fomento (    ) Colaboração  nº:  

Objeto da Parceria:   

Nº Processo:  Valor:  

Data da assinatura:  Vigência até:  

Prestação de contas: (    ) Anual  (    ) Final  (    ) Única 

Período da prestação de contas:  

 
 
3 – RELATÓRIO 
 

3.1 – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas: 

Meta 1  
 

Meta 2  
 

Meta 3  
 

 

3.2 –  Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social: 
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3.3 – Valores efetivamente transferidos pela administração pública: 

 

 

 
3.4 – Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação 
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos: 

 

 

(    ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. 

(    ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. 

(    ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. 

 

3.5 – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo: 

 

 

 

4 – CONCLUSÃO  

 

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a 

OSC (     ) COMPROVOU (     ) NÃO COMPROVOU o alcance das metas e resultados 

estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento. 

 

Caso não seja comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos: 

 

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela 

OSC na prestação de contas parcial ______ (meta, período), foi possível verificar o nexo 

entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados 

alcançados? 

 

(    ) SIM, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas 

pactuadas: (descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos 

para cumprimento das mesmas)  

 



 
E S T A D OD O   E S P Í R I T O   S A N T O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 
 

___________________________________________________________________________________(38) 
Praça Cel. Paiva Gonçalves, n° 50 – Centro – Mimoso do Sul – ES - CEP: 29.400-000 

               Tel: (28) 3555-1333                                                           CNPJ nº 27.174.119/0001-37 

(     ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de 

Tomada de Contas da parceria. 

 

Encaminhe-se este Relatório à Comissão de Monitoramento e Avaliação, para 

manifestação e homologação. 

 

 
Mimoso do Sul, ES, ___ de ___________ de 20___  

 
 
 

Nome do Servidor / Órgão Técnico  
Cargo/Matrícula  
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ANEXO VII 
 

PARECER DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

 
 
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº ____, de 

___ de __________ de 20___, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do 

objeto da presente Parceria, APROVA e HOMOLOGA este Relatório de Monitoramento e 

Avaliação da _____ Meta, apresentado pelo Sr. ____________, Gestor da Parceria. 

 

Mimoso do Sul, ES, ___ de ___________ de 20___  

 

 

 

Nome e assinatura Nome e assinatura Nome e assinatura 

CPF/Matrícula CPF/Matrícula CPF/Matrícula 

Membro da Comissão Membro da Comissão Presidente da Comissão 
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ANEXO VIII 
 

PARECER TÉCNICO DO GESTOR  
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC  
 

Nome da OSC:  

CNPJ:  

Endereço:  Bairro:  

Município:  UF:  CEP:  

E-mail:  Telefone:  

 

Nome do representante legal:  

CPF:  Cargo:  

E-mail:   Telefone:  

  
 
2 – DADOS DA PARCERIA 
 

Termo de  (    ) Fomento (    ) Colaboração  nº:  

Objeto da Parceria:   

Nº Processo:  Valor:  

Data da assinatura:  Vigência até:  

Prestação de contas: (    ) Anual  (    ) Final  (    ) Única 

Período da prestação de contas:  

 
 
3 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
3.1 – Resultados alcançados e seus benefícios: 

 

 

 
3.2 –  Impactos econômicos e sociais: 

 

 

 
3.3 – Grau de satisfação do público-alvo: 
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3.4 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado: 

 

 

 
 
4 – PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA 
 
4.1 – Prestação de Contas Regular: 

 

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos 

elementos e formalidades exigidos pela lei nº 13.019/2014. Quanto aos documentos 

apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos 

recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do 

objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação 

de contas.  

 

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO da prestação de contas. 

  

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade 

Competente.  

 

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional 

Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade. 

 

Mimoso do Sul, ES, ___ de ___________ de 20___  

 

 

Nome do Servidor/Gestor  

Cargo/Matrícula  

 

4.2 – Prestação de Contas Regular com Ressalvas: 
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Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, foram encontradas 

impropriedades de acordo com a planilha anexa.  

 

Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância das 

exigências formais, as quais não configuram má utilização dos recursos públicos nem 

prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto repasse dos 

recursos. Quanto aos outros documentos apresentados, entende-se que os mesmos 

comprovam adequadamente a aplicação para as quais foram concedidos, bem como a 

realização do objeto, cumprindo as exigências da Lei nº 13.019/2014.  

 

Sendo assim, diante das improbidades apontadas nos itens citados, pode-se considerar a 

prestação de contas REGULAR COM RESSALVAS, estando em condições de ser 

aprovada, após adotadas as providências citadas na planilha anexa.  

 

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS da prestação de contas. 

 

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade 

Competente. 

 

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional 

Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade. 

 

Mimoso do Sul, ES, ___ de ___________ de 20___  

 

 

Nome do Servidor/Gestor  

Cargo/Matrícula  

 

4.3 – Prestação de Contas Irregular: 

  

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foram encontradas 

irregularidades conforme planilha anexa.  
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Diante das restrições apontadas, verifica-se a ocorrência de irregularidades que 

configuram prejuízo ao erário. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que a 

ausência do documento ____ ou apresentação do documento ____ não comprova 

adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram 

concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se IRREGULAR a 

presente prestação de contas, motivo pelo qual deverão ser adotadas as providências da 

planilha anexa para recomposição ao erário.  

 

Dessa forma, concluo pela REJEIÇÃO da prestação de contas. 

 

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade 

Competente. 

 

Mimoso do Sul, ES, ___ de ___________ de 20___  

 

 

 

Nome do Servidor/Gestor  

Cargo/Matrícula  
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ANEXO IX 
 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 
 

Acolho o Parecer Técnico e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria e  
(     ) APROVO (     ) REPROVO a presente prestação de contas. 
 
Mimoso do Sul, ES, ___ de ___________ de 20___  
 
 
 

 
 

Nome do Prefeito/Secretário  

Cargo 
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