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I - INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência das inúmeras atribuições do Estado e insuficiência de recursos humanos, 

materiais e estruturais, a Administração Pública firma parcerias com os particulares para 

atender às necessidades da sociedade, sendo essas caracterizadas por um acordo de vontades 

utilizado nas situações em que os partícipes têm objetivos comuns, na execução de 

programas e atividades de interesse público. Dentre essa parcerias estão os Acordos de 

Cooperação, Termos de Colaboração e Termo de Fomento.  

 

A organização da sociedade civil, a partir da vigência da Lei 13.019/2014, ressalvadas 

situações específicas de dispensa e inexigibilidade, somente poderá ser parceira do 

Município após participação do Processo de Chamamento Público, selecionada a sua 

proposta como vencedora do Certame. Quando da execução da Parceria, nos termos do 

artigo 70 da Constituição Federal, deverá prestar contas dos valores recebidos. 

 

A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei 13.019/2014 

e Decreto Municipal nº 30/2017, além de prazos e normas de elaboração constantes do 

instrumento de parceria e do plano de trabalho, devendo conter 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 atividades realizadas e a comprovação do 

alcance das metas e dos resultados esperados. 

Nesse sentido, este manual tem a finalidade de orientar as entidades que celebram parcerias 

voluntárias com a PREFEITURA MUNICIPAL DECONTAGEM, quanto ao gerenciamento 

e utilização dos recursos repassados, bem como quanto à elaboração e encaminhamento do 

processo de prestação de contas. 
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II – CONCEITOS GERAIS 

 

I - 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 os 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 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 capacitação de 

agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades 

ou de projetos de interesse público e de cunho social.   

c) 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;             

II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 

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

serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9o do art. 37 da 

Constituição Federal; 

III - parceria: 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 finalidades de 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; 

III-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, 

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

pela administração pública e pela organização da sociedade civil; 

III-B - 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;      

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, 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 e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§9
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V - 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 a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa 

competência a terceiros;          

VI - 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;            

VII - termo de colaboração: 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 propostas pela administração 

pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;     

VIII - termo de fomento: 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 propostas pelas organizações da 

sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;        

VIII-A - acordo de cooperação: 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;            

IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como 

instância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas; 

X - 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 permanente 

do quadro de pessoal da administração pública;        

XI - 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 

comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade 

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;   
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XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros 

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

incorporam;        

XIV - 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. 

 

III - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Dentre as normas aplicáveis à matéria destacamos: 

 Constituição da República Federativa do Brasil; 

 Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017; 

 Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – IN nº 07/2003, 

IN nº 08/2003, IN nº 06/2004, IN nº 04/2005, IN nº 09/2008, IN nº 10/2008, IN nº 

11/2008, IN nº03/2011 e IN nº 03/2013; 
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IV – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 

 

 

As prestações de contas serão avaliadas:  

 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 

 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal de que não resulte em dano ao erário;  

 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: a) omissão no 

dever de prestar contas; b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de 

infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

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

antieconômico; d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos 

 

A Lei 13.019/2014 elenca os casos que impedem que organizações da sociedade civil possam 

celebrar novas parcerias:  
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a) Contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se for 

sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 

imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; ou a apreciação das 

contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo.  

 

b) Contas julgadas irregulares ou rejeitadas por qualquer Tribunal ou Conselho de 

Contas, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos. 

 

c) Tampouco poderá celebrar uma parceria a organização que tenha sido punida pela 

administração pública nas seguintes situações: • suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração pública; • declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; • suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

Termos de Fomento, Termos de Colaboração, Acordos de Cooperação e contratos 

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública, por prazo não 

superior a dois anos; • declaração de inidoneidade para participar em chamamento 

público ou celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com 

órgãos e entidades de todas as esferas de governo.  

 

Se a organização for punida com uma pena de advertência, não terá restrições para firmar 

novas parcerias. 
 

4.1 Abertura de conta bancária e movimentação financeira 

A organização da sociedade civil deverá providenciar a abertura de uma conta específica, 

isenta de tarifa bancária, para a movimentação dos recursos a serem repassados em 

decorrência da assinatura do termo respectivo.  

A movimentação dos recursos repassados pelo Município deverá ser feita exclusivamente 

na conta bancária específica, aberta para esta finalidade, e somente para pagamento de 

despesas previstas no Plano de Trabalho aprovado. As parcelas dos recursos transferidos 

no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 

cronograma de desembolso aprovado. 

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

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública, no prazo improrrogável 

de 30 dias, sob pena de instauração de tomada de contas especial (art. 52 da Lei 

13019/14). 
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Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 

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

transferidos. 

Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de 

aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da 

dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade. 

4.1.2 Das vedações 

Os recursos deverão ser movimentados na conta bancária específica indicada pela própria 

entidade, sendo vedada: 

 

 A realização de despesas anterior e posterior à data da vigência; 

 A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo 

instrumento; 

 O pagamento de tarifas bancárias, juros e multas; 

 A transferência e a movimentação dos recursos entre contas bancárias diversas; 

 Realização de despesas a titulo de taxa ou comissão de administração, de gerência ou 

simular; 

 Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de 

remuneração adicional a servidor; 

 Realização de despesas com publicidade salvo as de caráter educativo, informativo 

ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos e que conste 

claramente no plano de trabalho.  

 

4.2 Da comprovação de despesas 

As despesas realizadas com aquisição de materiais e/ou contratação de prestação de serviços 

deverão ser comprovadas por meio de documentos originais (notas fiscais, faturas e RPA’s), 

comprobatórios das referidas despesas, que deverão ser emitidos em nome da entidade, 

contendo a identificação do número da parceria. 
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Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica, cheque, por meio 

da Transferência Eletrônica Disponível -TED, Documento de Ordem de Crédito -

DOC, débito em conta e boleto bancário, todos sujeitos à identificação do beneficiário final. 

 Para despesa efetuada através de cheque 

o Deve ser nominal e cruzado  

o Cópia do cheque deve ser anexada para comprovação da despesa 

 Para pagamentos de despesas realizados através de meio eletrônico 

o O comprovante (original) deverá ser anexado ao respectivo documento (nota 

fiscal ou RPA’s –1ª via). 

4.2.1 Campos dos documentos fiscais que deverão ser conferidos 

Cabeçalho 

 Nome da entidade; 
 Endereço; 
 CNPJ; 
 Data de emissão; 

Corpo da Nota 

 Descrição; 
 Quantidade; 
 Valor unitário e total de cada item; 
 Valor total da nota; 
 Prazo de validade para emissão da Nota Fiscal. 

 

4.2.2 Serão aceitos como comprovantes de despesa  

1. Notas fiscais, notas fiscais de serviço, recibo de pagamento à autônomo (RPA) e cupons 

fiscais, desde que conste no referido cupom fiscal, a razão social e CNPJ da OSC, e que o 

produto adquirido esteja previsto no Plano de Trabalho aprovado;  

2. Os recibos dos correios, como sedex, avisos de recebimento, avisos de recebimento com 

verificação de conteúdo e aviso de recebimento com mão própria e outros, desde que 
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possuam o nome do beneficiado ou contenham elementos que identifiquem o beneficiado 

como remetente;  

3. Os bilhetes de passagens de ônibus, de trem ou de avião acompanhados de relatório 

contendo o itinerário da viagem e comprovação da participação no evento, reunião, 

simpósio, audiência, perícia, diligência, etc.;  

4. Recibo de pagamento de inscrição em eventos, simpósios e outros, acompanhado de 

relatório onde conste o programa, os temas abordados e os resultados atingidos com a 

participação e anais, se houver;  

5. Comprovante de pagamento de impostos e encargos sociais, quando autorizados pelo 

ajuste;  

4.2.3.1 Recibo de Pagamento de Salário/ Contracheques 

Devem vir datados e assinados pelo empregado favorecido, ou acompanhado da 

comprovação de depósito bancário na conta individual do empregado beneficiado, anexando:  

 

1. Guia de recolhimento do INSS quitada;  

2. Guia de recolhimento do FGTS quitada e Informação Previdenciária (GFIP);  

3. Comprovante de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte quitado, quando for o caso; 

4. Lista dos funcionários com os valores individuais e totais.  
 

Os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relativos ao funcionamento e ao 

adimplemento do termo de colaboração ou de fomento são de responsabilidade exclusiva das 

organizações da sociedade civil, não se caracterizando responsabilidade solidária ou 

subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos. 

 

O pagamento das verbas rescisórias, ainda que após o término da execução da parceria, será 

proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no plano 

de trabalho. 

 

A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência, aos valores pagos, de 

maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à 

execução do objeto e com recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e 

valores. 
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4.2.3.2 RPA (Recibo de Pagamento à Autônomo)  

 

1. Nome completo do prestador do serviço  

2. Atividade desempenhada  

3. Data da contratação  

4. Horas de trabalho que estão sendo remuneradas  

5. Descrição dos trabalhos desempenhados  

6. Mês a que se refere o pagamento  

7. Nome da OSC e CNPJ  

8. Retenções (quais e valores)  

9. Valor total pago (numérico e por extenso)  

10. Data e assinatura do prestador de serviço  

 

4.2.3.3 Despesas com Capacitação de profissionais (cursos, seminários, palestras) ou 

contratação de outros serviços de terceiros:  
 

1. Contrato de prestação de serviços assinado;  

2. Comprovante de habilitação dos profissionais que ministraram os cursos de capacitação ou 

prestaram os serviços;  

3. Listas de presença devidamente assinadas pelos participantes com nome, endereço 

completo e telefone, data e local em que ocorreu o evento, nome do palestrante ou instrutor; 

4. Currículo do palestrante ou instrutor ou oficineiro;  

5. Tema abordado, carga horária e cópia do material didático utilizado;  

6. Fotos datadas das atividades;  

 

4.2.3.4 Despesas com Transporte – No caso de contratação de veículos para transporte 

terrestre de pessoas, junto à nota fiscal, deverá ser anexada a listagem dos passageiros, 

detalhamento do trajeto, menção das datas e a identificação do carro e do motorista, 

fornecida pelo prestador dos serviços.  

 

Deixar claro no Plano de Trabalho que a contratação do veículo, requer despesas com 

combustíveis. 

 

4.2.3.5 Combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos, quando autorizadas no plano 

de trabalho, deverão vir acompanhadas de:  

1. A descrição do veículo utilizado e de sua utilização no termo de parceria; 

2. Cópia documento de propriedade do veículo; 

3. Placa do veículo para abastecimento; 

4. A quilometragem realizada; 
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4.3 Da contrapartida 

Se aplicável: 

Bens – lista dos bens e utilização dos mesmos 

Serviços – comprovação da contratação e pagamento 

 

4.4 Da pesquisa de mercado 
 

A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto 

para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou 

contratação. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de 

trabalho, a organização da sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade do valor 

efetivo com os novos preços praticados no mercado. 

 

O valor efetivo da compra ou contratação deverá estar compatível com o valor médio de 

mercado e será comprovado mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: 
 

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; 

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

III - contratações similares em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data da pesquisa de preços; ou 

IV - pesquisa com, no mínimo, três fornecedores ou prestadores de serviço. 

 

A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data posterior ao término 

da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver 

ocorrido durante sua vigência. 

 

4.4.1 Alterações no instrumento de parceria 

A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade 

civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, 

no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto. 
 

A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita 

pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos 

financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 

 

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 

mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.  
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4.4.2 Monitoramento e Avaliação 

A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa colegiada responsável 

pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos 

procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores, sendo de sua 

competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e 

avaliação.  

A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente a fim de avaliar a 

execução das parcerias, sendo que sua atuação terá caráter preventivo e saneador, 

objetivando a gestão adequada e regular das parcerias.  

O termo de fomento ou de colaboração deverá prever procedimentos de monitoramento e 

avaliação da sua execução a serem realizados pelo órgão ou entidade da Administração 

Direta e Indireta do Município.  

As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas de 

verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e 

outros mecanismos de tecnologia da informação. 

 

4.5 Documentos que deverão compor a prestação de contas – modelos em anexo 

4.5.1Principais Relatórios apresentados pela OSC: 

I - O Relatório de Cumprimento do Objeto - elaborado pela organização da sociedade 

civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos 

para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados descrevendo as ações programadas e executadas e os benefícios alcançados, 

ressaltando os dados qualitativos e quantitativos. O relatório deverá conter informações 

sobre:  

a. Execução do objeto;  

b. Alcance dos objetivos;  

c. Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de 

indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do 

projeto;  

d. Avaliação da qualidade dos serviços prestados;  

e. Montante de recursos aplicados;  
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f. Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado;  

g. Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo. 

h. Fotos e demais comprovações, quando aplicável. 

i. os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando aplicável. 

 

II - O Relatório de Execução Financeira - elaborado pela organização da sociedade civil, 

assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de 

fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 

vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os 

rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver.  

a. o extrato da conta bancária específica e relatório sintético de conciliação bancária com 

indicação de despesas e receitas 

b. a memória de cálculo, detalhamento das despesas e pagamentos; 

c. a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e 

d. notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, 

valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou 

serviço. 

Até a liberação do uso de plataforma eletrônica, a elaboração do processo de prestação de 

contas deverá seguir a ordem dos documentos abaixo relacionados, bem como os 

fluxogramas em anexo: 

 Ofício de encaminhamento 

 Plano de Trabalho  

 Relatório de Cumprimento do Objeto 

 Relatório de Execução Financeira 

 Anexos 
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V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

5.1 Parcial 

A prestação de contas deverá ser apresentada na periodicidade definida pelo Plano de 

Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o cronograma de 

desembolso de recursos. 

Quando o 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) receber a prestação de contas irá 

elaborar relatório técnico de monitoramento e avaliação. 

Caso identifique alguma pendência, o gestor deve notificar a organização da sociedade civil 

para, no prazo de 30 (trinta) dias: 

I - sanar a irregularidade; 

II - cumprir a obrigação; ou 

III - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 

cumprimento da obrigação. 
 

Caso a pendência não seja sanada, o gestor deverá comunicar ao setor respectivo do órgão ou 

Entidade para suspender os repasses vindouros, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.  

 

5.2 Anual 

Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá 

apresentar prestação de contas anual, exclusivamente com relação ao desenvolvimento de 

seu objeto, para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

 

A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até 20 (vinte) dias úteis 

após o fim de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria. Considera-

se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, contado da primeira 

liberação de recursos para sua execução. 

 

A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Anual de Execução do 

Objeto que conterá: 
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I - a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de 

contas; 

II - a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto; e 

IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver. 

V - impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 

base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho e valores transferidos 

pela Administração Pública; 

VI - do 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 pública, entre outros; e 

VII - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

 

A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não 

cumprimento do alcance das metas, sendo que serão glosados valores relacionados a metas 

descumpridas sem justificativa suficiente.  

 

Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará 

a organização da sociedade civil para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar a prestação 

de contas. 

 

Constatada a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação: 
 

I - caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 

a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada 

ou à prestação de contas não apresentada; e 

b) a retenção das parcelas dos recursos;  

 

II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 

a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada 

ou à prestação de contas não apresentada; e 

b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a 

alínea “a” no prazo determinado. 

 

O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de 

monitoramento e avaliação designada, que o homologará, no prazo de até quarenta dias 

úteis, contado de seu recebimento. 
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5.3 Final 

As organizações da sociedade civil deverão apresentar a prestação de contas final por meio 

de Relatório Final de Execução do Objeto e Relatório Final de Execução Financeira, no 

prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado do término da execução da parceria, podendo ser 

prorrogado por até 10 (dez) dias úteis, mediante justificativa e solicitação prévia da 

organização da sociedade civil. 

Da análise da prestação de contas final decorrerá o parecer técnico conclusivo, que deverá 

verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho e 

considerará: 
 

I - o Relatório Final de Execução do Objeto e de Execução Financeira; 

II - os Relatórios Parciais de Execução do Objeto e de Execução Financeira; 

III - Relatório Anual de Execução do Objeto para parcerias com duração superior a um ano; 

IV - relatório de visita técnica in loco, quando houver; e 

V - relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver. 

 

A análise do relatório de execução financeira e do objeto será feita pelo setor respectivo da 

pasta ou entidade que celebrou o termo e contemplará: 

 

I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas 

e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme 

aprovado no plano de trabalho; e 

II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as 

despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente 

específica da parceria. 

 

O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade 

competente e deverá concluir pela: 

 

I - aprovação das contas; 

II - aprovação das contas com ressalvas;  

III - rejeição das contas. 

 

A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao administrador público, responsável por 

celebrar a parceria. A organização da sociedade civil será notificada da decisão de que trata 

o caput deste artigo e poderá: 

 

I - apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, à autoridade que a proferiu, ou;   

II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

prorrogável, no máximo, por igual período. 
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Exaurida a fase recursal, o órgão ou a entidade da administração pública municipal deverá: 
 

I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar na plataforma 

eletrônica as causas das ressalvas; e 

II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a organização da sociedade civil para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: 

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 

objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada;  

b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público. 

 

VI – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Caso não ocorra o ressarcimento, porquanto subsistindo dano ao erário ensejará a instauração 

da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente e o registro da rejeição da 

prestação de contas e de suas causas na plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da rejeição. 
 

A Tomada de Contas Especial, TCE, é “um instrumento de que dispõe a Administração 

Pública para ressarcir eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo 

revestido de rito próprio e somente instaurado depois de esgotadas as medidas 

administrativas para reparação do dano ao erário” 
1
. 

A TCE possui duas fases distintas, a fase interna que é realizada pela Administração Pública 

e a fase externa que é realizada pelo Tribunal de Contas do Estado.  

Os fatos ensejadores da tomada de contas especial foram elencados pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais em sua Lei Complementar nº 102/2008, artigo 47, e na Instrução 

Normativa TCEMG nº 03/2013, artigo 2º. Em suma, a TCE deverá ser instaurada quando 

ocorrer: 

I. Omissão no dever de prestar contas, 

II. Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo 

Município mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, 

III. Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, 

IV. Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao 

erário. 
 

                                                 
1 Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial, Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais , outubro/2013, 

pag. 15. 
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Há que se atentar ao prazo máximo para a instauração da tomada de contas especial. A 

Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 determina que a tomada de contas especial deverá 

ser instaurada após esgotadas as medidas administrativas internas, como segue:  

Art. 5.º - Esgotadas as medidas administrativas internas no prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias e não apurada a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no § 2º do 

art. 3º desta Instrução, a autoridade administrativa competente adotará providências com 

vistas à instauração da tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade 

solidária.
2 

 

A instauração da tomada de contas especial deve ocorrer se as medidas administrativas 

internas não alcançarem seu objetivo de ressarcir o dano ao erário. Caso as mesmas sejam 

finalizadas antes do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, deve-se instaurar a TCE 

prontamente. 
 

A competência para instauração da tomada de contas especial está expressamente prevista na 

Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, podendo ser delegada mediante ato formal 

publicado. 

Art. 4.º A instauração da tomada de contas especial compete, salvo disposição legal ou 

regulamentar em contrário, ao titular de cada órgão ou entidade jurisdicionada, 

podendo essa competência ser delegada mediante ato formal devidamente publicado. 

 

Além do titular do órgão concedente o Tribunal de Contas do Estado poderá instaurar a TCE 

de ofício. A omissão na instauração de TCE é considerada grave infração à norma legal, 

sujeitando ao titular do órgão concedente a responsabilização solidária pelo dano ocorrido e 

sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 

 

6.1 Legislações e orientações aplicáveis a TCE 

 Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008 - TCEMG; 

 Instrução Normativa nº 03, de 27 de fevereiro de 2013 - TCEMG. 

 Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial elaborado pela Controladoria 

Geral do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

http://www.controladoriageral.mg.gov.br/tomada-de-contas-especial/1862-tomada-de-contas-

especial 

 

                                                 
2
Instrução Normativa nº 03/ 2013,TCEMG. Dispõe sobre os procedimentos da tomada de contas especial no âmbito dos 

órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indireta, estaduais e municipais, e dá outras providências. 

http://www.controladoriageral.mg.gov.br/tomada-de-contas-especial/1862-tomada-de-contas-especial
http://www.controladoriageral.mg.gov.br/tomada-de-contas-especial/1862-tomada-de-contas-especial


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

21 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-900 - Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: 

controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

22 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-900 - Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: 

controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

23 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-900 - Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: 

controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

 


