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O instrumento do convênio nas parcerias com OSC:

� Grande volume de não conformidades na aplicação dos 

recursos (erros formais, burocracia)
� Foco nas atividades meio

Diretrizes do MROSC (Lei 13.019 art 6º):

� Incentivo à cooperação da OSC com o Poder Público
� Priorização do controle de resultados
� Adoção de práticas de gestão para coibir vantagens indevidas



 Causas das principais falhas encontradas em convênios:

� Plano de trabalho mal elaborado ou OSC sem capacidade 

técnica para execução
� Reduzida utilização de chamamento público
� Não avaliação do custo benefício (custo total e resultados)
� Fiscalização ineficiente pelo órgão concedente (incapacidade 

técnica ou limitação de pessoal)
� Foco no aspecto contábil-financeiro da prestação de contas
� Não estruturação dos instrumentos como política pública
� Inexistência de parâmetros/padrões para objetos recorrentes
� Inexistência de ferramenta adequada de transparência dos 

instrumentos



 

� Estruturar políticas públicas ancoradas na parceria com OSCs
� Aculturar e capacitar administração pública e OSCs para foco 

em resultados
� Assegurar ferramentas de gestão e instrumentos de controle 

adequados



 

� Adotar o chamamento público como regra, inclusive nos 

serviços de educação, saúde e assistência social (Dec 17.091 art 9º 

§ 4º)
� Elaborar editais com critérios objetivos e que efetivamente 

avaliem a capacidade técnica da instituição
� Adequada motivação nos casos previstos na lei/decreto de 

dispensa e inexigibilidade (Dec 17.091 art 9º § 5º)

� Demonstração da compatibilidade dos objetivos e finalidades 

institucionais e da capacidade técnica e operacional da OSC 
(Lei 13.019 art 35 III)



 

� Análise obrigatória da adequação dos itens e compatibilidade 

dos valores (Dec 17.091 art 11 § 4º)

� Inclusão de custos indiretos desde que indispensáveis e 

proporcionais à execução do objeto (Dec 17.091 art 12)

� Definição de indicadores adequados e exequíveis.
� Análise motivada quanto à vantajosidade e custo-benefício x 

execução direta (Dec 17.091 art 12 § único)

� Vedação de despesas a título de taxa de administração, de 

gerência ou similar (Dec 17.091 art 13)

� Inclusão de previsão de prestações de conta parciais (Dec 17.091 

art 18 § 5º)



 

� Considerar obrigatoriamente a capacidade operacional da adm 

pública (Lei 13.019 art 8º inc I)

� Designar gestores para gerir/fiscalizar tecnicamente 

capacitados e com disponibilidade (Lei 13.019 art 8º inc III)

� Efetiva atividade de fiscalização e acompanhamento técnico
� Análise crítica das situações em que haja atuação em rede (Dec 

17.091 art 16)

� Disponibilização de ferramenta para compra eletrônica - 

Comprasnet? (Dec 17.091 art 21)

� Disponibilização de ferramenta eletrônica de gestão e 

transparência dos instrumentos (Lei 13.019 art 65)



 

� Inexistência de prazo para análise das prestações parciais – 

ineficaz como feedback para correções pela OSC
� Tempestividade da análise pelo órgão da prestação final (90 

dias apresentar, 150 dias analisar) (Dec 17.091 art 18 § 3º e art 19 § 2º)

� Proporcionalização de verbas rescisórias ao período do 

instrumento (Lei 13.019 art 46 I)

� Avaliação do nexo de causalidade das despesas (Dec 17.091 art 17 

§ 1º)

� Como tratar situações de não atingimento de metas mas 

regularidade na aplicação dos recursos
� No caso de PC irregular, possibilidade da OSC fazer o 

ressarcimento com ações compensatórias (Lei 13.019 art 72 § 2º)



 

� Necessidade de acelerar o processo de normatização e 

capacitação para operacionalizar a lei;
� Prudência (pontos de controle introduzidos pelo decreto);
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 Art 9 § 4º - A hipótese de dispensa de chamamento público de que trata o inciso VI do 

art. 30 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, não se aplica aos casos em que a 

Administração Pública Estadual não dispuser de recursos suficientes para fomentar a 

atuação de todas as organizações da sociedade civil, previamente credenciadas, que 

possuam interesse em formalizar determinada parceria.

§ 5º - A ausência de realização de chamamento público, por dispensa ou inexigibilidade, 

será devidamente motivada pelo administrador público, que instruirá o procedimento 

com elementos que demonstrem:

I - a caracterização da situação fática e seu enquadramento nas hipóteses 

previstas nos arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - a razão da escolha da organização da sociedade civil;

III - a justificativa do valor previsto para a realização do objeto.

Art 11 § 4º - A Administração Pública Estadual analisará obrigatoriamente a 

adequação dos valores estimados na proposta de plano de trabalho, em especial 

quanto à compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado.



 

do art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que sejam 

indispensáveis e proporcionais à execução do seu objeto, poderão incluir, entre outras 

despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e 

remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica, conforme definido em 

Instrução Normativa.

Paragrafo único - A previsão de custos indiretos no plano de trabalho implicará em 

análise motivada, quanto à vantajosidade da celebração da parceria para o Estado, 

tendo em vista a relação custo-benefício e a possibilidade de execução direta da política 

pública.

Art. 13 - Além das vedações previstas no art. 45 da Lei Federal nº 13.019, de 31 julho de 

2014, não será permitida a previsão de despesas a título de taxa de administração, de 

gerência ou similar.



 

§ 1º - A inadmissibilidade de execução da parceria por meio da atuação em rede deverá 

ser expressamente justificada pela autoridade competente e prevista no edital.

§ 2º - Tratando-se de parcerias celebradas com dispensa ou inexigibilidade de 

chamamento público, definidas nos arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014, a atuação em rede dependerá de previsão no termo de fomento ou no termo de 

colaboração.

§ 3º - A organização da sociedade civil que celebrar termo de atuação em rede fica 

obrigada a exigir que a entidade executante possua regularidade jurídica e fiscal 

compatível com as exigidas para celebração do termo de fomento ou do termo de 

colaboração.

§ 4º - Dentre os elementos necessários à aferição da situação de regularidade jurídica e 

fiscal mencionada no § 3º deste artigo, a organização da sociedade civil que celebrar 

termo de atuação em rede deverá exigir a apresentação de termo de declaração 

subscrito pelo dirigente máximo da entidade executante e não celebrante, sob as penas 

da lei, no sentido de que esta não incorre em qualquer das vedações previstas no art. 39 

da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

§ 5º - O termo de atuação em rede somente produzirá efeitos perante a Administração 

Pública, se procedida a comunicação prevista no inciso II do parágrafo único do art. 35-

A da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.



 

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 18 § 3º - A organização da sociedade civil prestará contas final da boa e regular 

aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir 

do término da vigência da parceria.

§ 5º - Os termos de fomento e colaboração poderão prever prestações de contas 

parciais, em periodicidade inferior a 01 (um) ano, tendo em vista as especificidades do 

objeto da parceria.

Art 19 § 2º - A Administração Pública apreciará a prestação final de contas apresentada 

no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do 

cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável, justificadamente, por igual 

período.



 

financeiros provenientes de parceria será preferencialmente efetuado por meio de 

sistema eletrônico disponibilizado pela Administração Pública às organizações da 

sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular 

propostas.

§ 1º - Enquanto o sistema mencionado no caput deste artigo não for disponibilizado, ou 

na impossibilidade concreta, devidamente justificada, de sua utilização, fica a 

organização da sociedade civil obrigada ao atendimento dos princípios da 

impessoalidade, da economicidade e da eficiência nas contratações efetuadas, 

mediante a realização de cotações de preços dos bens e serviços adquiridos, 

demonstrando e justificando expressamente a escolha realizada.

§ 2º - As cotações de preços deverão conter a identificação das empresas ou pessoas 

consultadas, com indicação de endereço, número de telefone e números de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física - CPF, de 

modo a permitir a sua aferição pelos controles interno e externo.



 

I - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização 

da sociedade civil para a cooperação com o poder público;

II - a priorização do controle de resultados;

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e 

comunicação;

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados 

nas relações com as organizações da sociedade civil;

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, 

transparência e publicidade;

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os 

entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos;

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho 

de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e 

relevância social com organizações da sociedade civil;

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir 

a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos;          

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e 

tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de 

vida da população em situação de desigualdade social.



 

público

I - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública 

para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as 

respectivas responsabilidades

II - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário;

III - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e 

de modo eficaz;

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento 

dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:

...

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade 

técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são 

compatíveis com o objeto;



 

I - 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; 

Art. 65.  A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 

plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. 

Art 72 § 2o  Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a 

fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 

autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 

compensatórias 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 organização, 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 recursos. 


