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MROSC e os Órgãos de Controle

Desafios e Perspectivas



  

Decreto No 17.091/2016
Art. 17 - A prestação de contas tem por objetivo a demonstração e a verificação
de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o 
alcance
das metas previstas, observadas as regras constantes na Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho
de 2014.
§ 1º - A priorização do controle de resultados não dispensa o exame acerca da
regularidade da aplicação dos recursos públicos transferidos, devendo a prestação de contas 
conter elementos que possibilitem a aferição do nexo de causalidade entre a receita e a 
despesa realizada, a conformidade dos dados financeiros e o cumprimento das normas 
pertinentes, nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 13.019, de 31 julho de 2014.

Art. 19 - [...]
§ 1º - Nas parcerias com valor global até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), a análise dos documentos constantes do § 2º do art. 18 deste Decreto somente será
realizada nas seguintes hipóteses:
I - descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de
trabalho;
II - indícios de irregularidade na aplicação dos recursos.



  

Pressupostos das Normas Gerais
Lei No 13.019/2014

● Capacidade operacional
● Ações de capacitação
● Rigor técnico na avaliação das propostas
● Gestores habilitados
● Chamamento público
● Transparência da Administração e das OSCs
● Participação social



  

Pressupostos das Normas Gerais
Lei No 13.019/2014

● Plano de trabalho
● Liberação de recursos
● Monitoramento e avaliação
● Pareceres técnicos
● Manuais e padronização de procedimentos
● Plataforma eletrônica com visualização para todos os 

interessados



  

Desafios do Estado para o MROSC

● Realidade do Estado – Fragilidades em:

– Sistemas corporativos e qualidade das informações;

– Capacidade operacional;

– Sistema de Controle Interno.



  

Expectativas do Controle Externo

●Capacitação de gestores, servidores, controladores internos, 
conselheiros e sociedade civil organizada

●Elaboração dos manuais e padronização de procedimentos e 
instrumentos, conforme previsto no Decreto Estadual
 

●Capacitar operacionalmente as unidades repassadoras de recursos

●Aprimoramento e correção das deficiências dos sistemas corporativos

●Adoção do SICONV ou implantação de plataforma eletrônica própria



  

Muito Obrigado!
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