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01. Histórico, Princípios e Conceitos de Transferências   Voluntárias
02. Normativos de Termo de Fomento/Colabaração
03. Cadastramento de Ente/Entidade/Usuário
04. Cadastramento de Programa
05. Inclusão de Propostas
06. Análise de Proposta
07. Formalização
08. Execução
09. Acompanhamento e Fiscalização
10. Prestação de Contas
11. Tomada de Contas Especial - TCE
12. Jurisprudência do TCU

Conteúdo Programático



•Decreto n° 6.170/2007  

•PI n° 507/2011

•PI n° 424/2016

•Lei n° 13.019/2013

•Decreto n° 8.726/2016

Constituição Federal

Lei Complementar n°
101/2000

Lei Federal n° 4.320/64

Plano Plurianual (PPA)

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Lei Federal n° 8.666/93

Lei Federal n° 10.520/02

Decretos n° 5.450 e 5.504/05

Legislação Aplicada



Recursos Federais - Modalidades

TRANSFERÊNCIAS

CONSTITUCIONAIS

TRANSFERÊNCIAS

LEGAIS

TRANSFERÊNCIAS

VOLUNTÁRIASTRANSFERÊNCIAS

OBRIGATÓRIAS



É a entrega de recursos correntes ou de

capital a outro ente da Federação, a título de

cooperação, auxílio ou assistência

financeira, que não decorra de determinação

constitucional, legal ou os destinados ao

Sistema Único de Saúde. (Art. 25 LC

101/2000)

Transferências  Voluntárias 



O QUE É? 

O Marco Regulatório das Organizações da

Sociedade Civil (MROSC) é uma agenda política

ampla que tem o objetivo de aperfeiçoar o

ambiente jurídico e institucional relacionado às

Organizações da Sociedade Civil e suas relações

de parceria com o Estado.

MROSC



Organização da Sociedade Civil

Quem são as OSCs?

Associações, fundações, organizações religiosas e as
sociedades cooperativas que atuam com vulnerabilidade
social, cooperativas sociais de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda.



Organização da Sociedade Civil

Associações – União de pessoas que se organizam para fins não
econômicos (art. 53 a 61 do Código Civil);

Fundações – Dotação especial de bens livres e patrimônio para
fins de assistência social, cultura, educação, saúde, etc, (art. 62 a
69 do Código Civil);

Organizações religiosas – Organização dedicada a atividades
ou a projetos de interesse público distintas das destinadas a fins
exclusivamente religiosos (art. 44, § 1º do Código Civil).

Cooperativas sociais e de interesse público – Cooperativas
sociais de inclusão de pessoas em desvantagem no mercado
econômico, por meio do trabalho, regulada pela Lei 9.867/99, ou
as cooperativas, reguladas pela Lei 5.764/71, que atendam as
hipóteses do art. 2º, alínea “b”, da Lei 13.019/14.



A agenda do Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC) se constitui em prioridade
a partir do movimento da “Plataforma por um Novo
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil”, que surgiu em 2010 com a articulação de
diversas organizações, redes e movimentos sociais. O
Brasil possui cerca de 300 mil Organizações da
Sociedade Civil.

MROSC



Em 2011 foi criado pelo governo federal um Grupo de
Trabalho Interministerial (GTI) para elaborar propostas
e análises sobre o tema. Coordenado pela então
Secretaria-Geral da Presidência da República, contou
com a participação da Casa Civil; CGU; AGU; MPOG; MJ;
MF; IPEA e com a participação de 14 organizações da
sociedade civil de representatividade nacional, indicadas
pela Plataforma. A primeira reunião do GTI ocorreu
durante o I Seminário Internacional do Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, em
2011.

MROSC



Em agosto de 2012, o GTI apresentou um relatório final.
Decorrente desse relatório, a agenda do Marco
Regulatório passou a orientar-se pelos eixos:

 contratualização – instrumentos pelos quais o
poder público formaliza as suas relações de parceria e
de contrato;

 sustentabilidade econômica – relacionado a
tributos, tipos societários, ampliação das fontes de
recursos etc.;

MROSC



 certificação – títulos, certificações e acreditações
concedidas às OSC.

 Também, com destacada relevância, foi proposta uma
minuta de lei, que subsidiou o Legislativo sobre a
contratualização entre OSC e o poder público, cujo
processo de discussão culminou na aprovação da Lei
nº. 13.019/2014.

MROSC



A Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei
13.204 de 14 de dezembro de 2015, conhecida como
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil (MROSC) – estabelece, nos termos da sua ementa:

 o regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transferências de recursos
financeiros, entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público;

MROSC



 define diretrizes para a política de fomento e de
colaboração com organizações da sociedade civil;

 institui o termo de colaboração e o termo de
fomento;

Desse modo, demanda a sua regulamentação tanto na
esfera nacional, quanto no âmbito dos Estados e
municípios.

MROSC







Conceitos

Contrato de Repasse

Instrumento administrativo, de interesse
recíproco, por meio do qual a transferência
dos recursos financeiros se processa por
intermédio de instituição ou agente
financeiro público federal, que atua como
mandatário da União.



Conceitos

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.



Conceitos

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.



Conceitos

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.













Justificativa (Lei, art.  32)

Sob pena de nulidade do ato de
formalização da parceria, o extrato da
justificativa da dispensa e/ou inexigibilidade
deverá ser publicado, na mesma data em
que for efetivado, no sítio oficial da
administração pública na internet e,
eventualmente, a critério do administrador
público, também no meio oficial de
publicidade da administração pública.



Justificativa (Lei, art. 32)

 Admite-se a impugnação à justificativa,
apresentada no prazo de cinco dias a contar de
sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo
administrador público responsável em até cinco
dias da data do respectivo protocolo.

Havendo fundamento na impugnação, será
revogado o ato que declarou a dispensa ou
considerou inexigível o chamamento público, e
será imediatamente iniciado o procedimento para a
realização do chamamento público, conforme o
caso.









• 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.

Conselho de 
Política Pública

• 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.

Comissão de 
Seleção

• 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

Comissão de 
Monitoramento 

e Avaliação

Definições Importantes



Organização da Sociedade Civil (Lei, art. 34)

•Cópia do estatuto e alterações para
comprovar:

• i) Objetivos voltados à promoção 
de finalidades de relevância 
pública e social;

• ii) Transferência do patrimônio 
líquido a outra entidade, em caso 
de dissolução;

• iii) Escrituração de acordo com as 
Normas Brasileiras de 
Contabilidade.

• cópia da ata de eleição do quadro 
dirigente atual

Requisitos 
Estatutários



Organização da Sociedade Civil (Lei, art. 34)

•03 anos no âmbito federal
comprovados por cadastro
ativo no CNPJ. São 02 anos
para os estados e 01 ano para os
municípios. Deve comprovar
endereço de funcionamento
por documento como conta de
consumo ou contrato de
locação. Importante manter
CNP J atualizado.

Tempo de 
existência e 

sede



Organização da Sociedade Civil (Lei, art. 34)

•Comprova experiência de 01 ano na realização
do objeto da parceria ou de objeto semelhante
por:

•a) Instrumentos de parceria firmados com
outras pessoas jurídicas;

•b) Relatórios de atividades;

•c) Publicações e pesquisas;

•d) Currículos de integrantes;

•e) Declarações de experiência e capacidade;

•f) Prêmios de relevância.

Experiência 
prévia e 

capacidade 
técnica

•i) Certidão de débitos relativos a créditos
tributários federais e à dívida ativada
União;

•ii) certificado de regularidade do FGTS; e

•iii) Certidão negativa de débitos
trabalhistas.

Regularidade 
fiscal



Organização da Sociedade Civil (Lei, art. 34)

•Relação nominal atualizada dos
dirigentes da entidade, com
endereço, número e órgão
expedidor da RG e número de
registro no CPF de cada um deles,
declaração de que não incorrem em
nenhuma das hipóteses previstas no
art.39 da Lei 13.019/2014, os
dirigentes e nem a organização.

•Deverão ter “ficha limpa” para
parceirizar com o Poder Público.

Quadro de 
dirigentes



Uso do Siconv

O processamento das parcerias que envolvam

transferência de recursos financeiros será

realizado por meio da plataforma eletrônica do

Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de

Repasse - Siconv ou de outra plataforma

eletrônica única que venha a substituí-lo. Art. 3º,

decreto nº 8.726/2016.



Fluxos do SICONV
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Gestão Proposição Celebração Execução Prestação de 
Contas

Tomada de 
Contas Especial 

Credenciamento
Cadastramento

Inclusão  e 
envio de 
Projeto

-Proposta
-Plano de 
Trabalho

- Termos de 
Referência/Pro

jeto Básico

Regularização 
de Conta

Assinatura

- Credor Transferência 
Voluntária

- Indicar Ordenador    
de Despesa

- Aplicar Recursos 
Poupança

- Depositar 
Contrapartida

- Processo de Compra
- Contratação
- Cadastrar Credor de 

TV
- Liquidação
- Pagamento
- Classificar ingresso 

de recursos
- Recolher Tributos
- Relatórios de 

Execução

Inclui e envia 
prestação de 

contas

Acompanha e 
se justifica

Cadastramento
(Unidade 

Cadastradora) 

Disponibilização 
de Programa

Análise de 
Projeto

Gerar 
Convênio

UGTV
Empenho

Abertura de 
Conta

Elaboração de 
Minuta
Análise 
Jurídica

Assinatura
Publicação
Pagamento

Acompanha e 
Fiscaliza

Analisa 
prestação de 

contas

Instrui a fase 
interna

Incidências da 
Execução
TA / APT / 

Rendimento

Inclui e envia 
solicitação

Analisa 
solicitação

Concedente

Convenente

* Pode ocorrer em 

qualquer fase.



Partícipes do Convênio

•órgão ou entidade da administração pública
federal, direta ou indireta, responsável pela
transferência dos recursos financeiros e pela
descentralização dos créditos orçamentários
destinados à execução do objeto do convênio

Concedente

•órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, de qualquer esfera de governo,
consórcio público ou entidade privada sem fins
lucrativos, com a qual a administração pública
federal pactua a execução de programas, projetos
e atividades de interesse recíproco; também
entendido como contratado no âmbito do Contrato
de Repasse.

Convenente



• órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade
privada que participa do convênio para manifestar
consentimento ou assumir obrigações em nome próprio

Interveniente

• órgão ou entidade da administração pública, das esferas
estadual, distrital ou municipal, sobre o qual pode recair a
responsabilidade pela execução dos objetos definidos
nos instrumentos de que trata esta Portaria, a critério do
convenente, desde que aprovado previamente pelo
concedente, devendo ser considerado como partícipe no
instrumento.

Unidade 
Executora

• Essas melhorias foram criadas para o atendimento dos
dispositivos legais das alterações do Acórdão nº
2.280/2013-2ª e PI nº 507/2011. Exemplos de
necessidades: MinC – Pontos de Cultura e MDS –
Criação das Cisternas de Água.

• O Subconveniado deverá ser Entidade Privada Sem Fins
Lucrativos e não será necessário constar como
Proponente no SICONV

Subconveniados



• produto do convênio, contrato de repasse ou
termo de cooperação, observados o
programa de trabalho e as suas finalidades.

Objeto

• parcela quantificável do objeto descrita no
plano de trabalho.Meta

• divisão existente na execução de uma meta
Etapa ou 

Fase

Definições Importantes



• 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.

Projeto

• 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.

Atividade

Definições Importantes



1.Cadastramento

2.Perfis 

3.Incluir Programa.



PROPOSTA

Projeto Exemplo



PROPOSTA

Inclusão



PROPOSTA

Análise











Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica

Após a disponibilização da Cotação Prévia de Preços disponibilizada no
Portal dos Convênios, o sistema SICONV enviará e-mail
automaticamente para os Fornecedores do SICAF, por linha de
fornecimento igual a de uma cotação prévia disponibilizada.

Este e-mail foi gerado de forma automática pelo SICONV. Por favor, não
o responda.

Prezado Fornecedor, esta mensagem automática foi enviada pelo
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses - SICONV.

Um novo Processo de Compras do tipo Cotação Prévia de Preços foi
disponibilizada no Portal dos Convênios.

Consta na base do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF que os itens desta Cotação Prévia de Preços fazem parte de sua
linha de fornecimento.

Caso seja de vosso interesse participar deste processo de compras,
acessar o Portal

dos Convênios, www.convenios.gov.br, link: Cotação Prévia de Preços.

http://www.convenios.gov.br/








Definições Importantes
•Procedimento em que se analisa e
se avalia a execução da parceria,
pelo qual seja possível verificar o
cumprimento do objeto da
parceria e o alcance das metas e
dos resultados previstos,
compreendendo duas fases:

•a) apresentação das contas, de
responsabilidade da organização da
sociedade civil;

• b) análise e manifestação
conclusiva das contas, de
responsabilidade da
administração pública, sem
prejuízo da atuação dos órgãos
de controle.

Prestação de 
Contas



O chamamento público será amplamente divulgado
no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
pública federal e na plataforma eletrônica.
A administração pública federal disponibilizará,
sempre que possível, meios adicionais de divulgação
dos editais de chamamento público, especialmente
nos casos de parcerias que envolvam indígenas,
quilombolas, povos e comunidades tradicionais e
outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à
informação pelos meios tradicionais de
comunicação. Art. 10, Dec. 8.726/2016 .

MROSC



O prazo para a apresentação de propostas será de,
no mínimo, trinta dias, contado da data de
publicação do edital.
É facultada a exigência justificada de
contrapartida em bens e serviços, cuja expressão
monetária será identificada no termo de fomento
ou de colaboração, não podendo ser exigido o
depósito do valor correspondente.
Parágrafo único. Não será exigida contrapartida
quando o valor global da parceria for igual ou
inferior a R$ 600.000,00.Art. 11 e 12, Dec. 8.726/2016 .

MROSC



O órgão ou a entidade pública federal designará,
em ato específico, os integrantes que comporão a
comissão de seleção, a ser composta por pelo
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente do quadro de pessoal da
administração pública federal.
Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção
poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.
O órgão ou a entidade pública federal poderá
estabelecer uma ou mais comissões de seleção,
observado o princípio da eficiência. Art. 13, Dec. 8.726/2016 .

Da comissão de seleção



O membro da comissão de seleção deverá se
declarar impedido de participar do processo de
seleção quando verificar que:
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou
empregado de qualquer organização da sociedade
civil participante do chamamento público; ou
II - sua atuação no processo de seleção configurar
conflito de interesse. Art. 14, Dec. 8.726/2016 .

Da comissão de seleção



O órgão ou a entidade pública federal divulgará o
resultado preliminar do processo de seleção no seu
sítio eletrônico oficial e na plataforma eletrônica.
As organizações da sociedade civil poderão
apresentar recurso contra o resultado preliminar,
no prazo de cinco dias, contado da publicação da
decisão, ao colegiado que a proferiu.
Os recursos que não forem reconsiderados pelo
colegiado no prazo de cinco dias, contados do
recebimento, deverão ser encaminhados à
autoridade competente para decisão final.
Art. 17 e 18, Dec. 8.726/2016 .

Da divulgação e da homologação de resultados



Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do
prazo para interposição de recurso, o órgão ou a
entidade pública federal deverá homologar e
divulgar, no seu sítio eletrônico oficial e na
plataforma eletrônica, as decisões recursais
proferidas e o resultado definitivo do processo de
seleção. Art. 19, Dec. 8.726/2016 .

Da divulgação e da homologação de resultados



A cláusula de vigência deverá estabelecer prazo
correspondente ao tempo necessário para a
execução integral do objeto da parceria, passível de
prorrogação, desde que o período total de
vigência não exceda cinco anos.
Nos casos de celebração de termo de colaboração
para execução de atividade, o prazo de que trata o
caput, desde que tecnicamente justificado,
poderá ser de até dez anos. Art. 21, Dec. 8.726/2016 .

Do instrumento de Parceria



A celebração do termo de fomento ou do termo de
colaboração depende da indicação expressa de
prévia dotação orçamentária para execução da
parceria.
A indicação dos créditos orçamentários e
empenhos necessários à cobertura de cada
parcela da despesa a ser transferida em
exercício futuro deverá ser efetivada por meio
de certidão de apostilamento do instrumento da
parceria no exercício em que a despesa estiver
consignada. Art. 24, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração



Para a celebração da parceria, a administração
pública federal convocará a organização da
sociedade civil selecionada para, no prazo de
quinze dias, apresentar o seu plano de trabalho,
que deverá conter, no mínimo, os seguintes
elementos:
I - a descrição da realidade objeto da parceria,
devendo ser demonstrado o nexo com a atividade
ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
II - a forma de execução das ações, indicando,
quando cabível, as que demandarão atuação em
rede; Art. 25, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração



III - a descrição de metas quantitativas e
mensuráveis a serem atingidas;
IV - a definição dos indicadores, documentos e
outros meios a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas;
V - a previsão de receitas e a estimativa de despesas
a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a
discriminação dos custos indiretos necessários à
execução do objeto;
VI - os valores a serem repassados mediante
cronograma de desembolso; e Art. 25, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração



VII - as ações que demandarão pagamento em
espécie.
A previsão de receitas e despesas deverá incluir os
elementos indicativos da mensuração da
compatibilidade dos custos apresentados com os
preços praticados no mercado ou com outras
parcerias da mesma natureza, tais como cotações,
tabelas de preços de associações profissionais,
publicações especializadas ou quaisquer outras
fontes de informação disponíveis ao público.
Art. 25, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração



Somente será aprovado o plano de trabalho que
estiver de acordo com as informações já
apresentadas na proposta, observados os termos e
as condições constantes no edital.
O prazo para realização de ajustes no plano de
trabalho será de quinze dias, contado da data de
recebimento da solicitação apresentada à
organização da sociedade civil.
A aprovação do plano de trabalho não gerará direito
à celebração da parceria. Art. 25, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração



I- cópia do estatuto registrado e suas alterações,
II - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para demonstrar que a
organização da sociedade civil existe há, no
mínimo, três anos com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na
realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante de, no mínimo, um ano de
capacidade técnica e operacional, podendo ser
admitidos, sem prejuízo de outros: Art. 26, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e
entidades da administração pública, organismos
internacionais, empresas ou outras organizações da
sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das
ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de
produção de conhecimento realizadas pela
organização da sociedade civil ou a respeito dela;
Art. 26, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



d) currículos profissionais de integrantes da organização
da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros,
associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade
técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de
ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas,
conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior
pela organização da sociedade civil; Art. 26, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização
da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
VIII - cópia de documento que comprove que a organização da
sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como
conta de consumo ou contrato de locação; Art. 26, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



Além dos documentos relacionados no art. 26, a
organização da sociedade civil, por meio de seu
representante legal, deverá apresentar declaração de que:
I - não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente
de órgão ou entidade da administração pública federal; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea “a” deste inciso; Art. 27, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



II - não contratará, 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 federal 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
III - 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 federal;
Art. 27, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
órgão ou entidade da administração pública federal
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. Art. 27, Dec. 8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



No momento da verificação do cumprimento dos
requisitos para a celebração de parcerias, a administração
pública federal deverá consultar o Cadastro de Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - Cepim, o
Siconv, o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal - Siafi, Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf e o Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal - Cadin para verificar se há informação sobre
ocorrência impeditiva à referida celebração. Art. 29, Dec.

8.726/2016 .

Da Celebração - Documentos



As parcerias com recursos depositados em conta corrente
específica e não utilizados no prazo de trezentos e sessenta
e cinco dias deverão ser rescindidas.

Poderá ser excepcionado quando houver execução parcial
do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor
da parceria e autorizado pelo Ministro de Estado ou pelo
dirigente máximo da entidade da administração pública
federal. Art. 34, Dec. 8.726/2016 .

Da liberação e da Contabilização dos Recursos



As compras e contratações de bens e serviços pela
organização da sociedade civil com recursos transferidos
pela administração pública federal adotarão métodos
usualmente utilizados pelo setor privado.

Será facultada às organizações da sociedade civil a
utilização do portal de compras disponibilizado pela
administração pública federal. Art. 36, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e pagamentos



As organizações da sociedade civil deverão obter de seus
fornecedores e prestadores de serviços notas,
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e
número de inscrição no CNPJ da organização da
sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou
prestador de serviço, para fins de comprovação das
despesas.
A organização da sociedade civil deverá registrar os dados
referentes às despesas realizadas na plataforma
eletrônica, sendo dispensada a inserção de notas,
comprovantes fiscais ou recibos referentes às
despesas. Art. 37, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e pagamentos



Os custos indiretos necessários à execução do 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.. Art. 39, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e pagamentos



Para os fins deste Decreto, considera-se equipe de trabalho
o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que
poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da
organização da sociedade civil ou que vierem a ser
contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam
ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos
da legislação cível e trabalhista.

É vedado à administração pública federal praticar atos de
ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela
organização da sociedade civil ou que direcionem o
recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços
na referida organização. Art. 41, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e pagamentos



Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as
despesas com remuneração da equipe de trabalho,
inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade
civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais
e trabalhistas, desde que tais valores:
I - estejam previstos no plano de trabalho e sejam
proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria;
e . Art. 42, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e pagamentos



II - sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os
acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor
bruto e individual, o teto da remuneração do Poder Executivo
federal.
Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente
com recursos da parceria, a organização da sociedade civil
deverá inserir na plataforma eletrônica a memória de cálculo
do rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio
de uma mesma parcela da despesa.
Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento,
hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução do
objeto da parceria assim o exigir, para a equipe de trabalho e
para os prestadores de serviço voluntário. Art. 42, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e 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, inclusive na plataforma eletrônica, 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.
Art. 42, Dec. 8.726/2016 .

Das compras e contratações e da realização de 
despesas e pagamentos



O trabalho das entidades que desenvolvem
projetos em conjunto será reconhecido como
atuação em rede. Para tanto, elas devem
especificar em seu projeto quais atividades
cada uma irá desempenhar, sendo uma delas a
responsável pelo projeto como um todo.

DA ATUAÇÃO EM REDE



A execução das parcerias pode se dar por atuação
em rede de duas ou mais organizações da
sociedade civil, a ser formalizada mediante
assinatura de termo de atuação em rede.

A atuação em rede pode se efetivar pela
realização de ações coincidentes, quando há
identidade de intervenções, ou de ações
diferentes e complementares à execução do
objeto da parceria. Art. 45, Dec. 8.726/2016

DA ATUAÇÃO EM REDE



A rede deve ser composta por:
I - uma organização da sociedade civil celebrante da
parceria com a administração pública federal, que ficará
responsável pela rede e atuará como sua supervisora,
mobilizadora e orientadora, podendo participar
diretamente ou não da execução do objeto; e
II - uma ou mais organizações da sociedade civil
executantes e não celebrantes da parceria com a
administração pública federal, que deverão executar
ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em
comum acordo com a organização da sociedade civil
celebrante. Art. 45, Dec. 8.726/2016

DA ATUAÇÃO EM REDE



A atuação em rede não caracteriza subcontratação de
serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil celebrante.
A atuação em rede será formalizada entre a organização da
sociedade civil celebrante e cada uma das organizações da
sociedade civil executantes e não celebrantes por meio de
termo de atuação em rede.
O termo de atuação em rede especificará direitos e
obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações,
as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela
organização da sociedade civil executante e não celebrante e
o valor a ser repassado pela organização da sociedade civil
celebrante. Art. 46, Dec. 8.726/2016

DA ATUAÇÃO EM REDE



A organização da sociedade civil celebrante deverá
comunicar à administração pública federal a assinatura
do termo de atuação em rede no prazo de até sessenta
dias, contado da data de sua assinatura.
Na hipótese de o termo de atuação em rede ser
rescindido, a organização da sociedade civil celebrante
deverá comunicar o fato à administração pública federal
no prazo de quinze dias, contado da data da rescisão.
A organização da sociedade civil celebrante deverá
assegurar, no momento da celebração do termo de
atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da
organização da sociedade civil executante e não
celebrante. Art. 46, Dec. 8.726/2016

DA ATUAÇÃO EM REDE



A organização da sociedade civil celebrante da parceria
é responsável pelos atos realizados pela rede.
Para fins do disposto no caput, os direitos e as
obrigações da organização da sociedade civil celebrante
perante a administração pública federal não poderão ser
sub-rogados à organização da sociedade civil executante
e não celebrante.
Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade
na aplicação dos recursos da parceria, as organizações
da sociedade civil executantes e não celebrantes
responderão subsidiariamente até o limite do valor dos
recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de
dano ao erário. Art. 48, Dec. 8.726/2016

DA ATUAÇÃO EM REDE



A administração pública federal avaliará e monitorará a
organização da sociedade civil celebrante, que prestará
informações sobre prazos, metas e ações executadas pelas
organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
As organizações da sociedade civil executantes e não
celebrantes deverão apresentar informações sobre a execução
das ações, dos prazos e das metas e documentos e
comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal
contratado, necessários à prestação de contas pela organização
da sociedade civil celebrante da parceria.
O ressarcimento ao erário realizado pela organização da
sociedade civil celebrante não afasta o seu direito de regresso
contra as organizações da sociedade civil executantes e não
celebrantes. Art. 48, Dec. 8.726/2016

DA ATUAÇÃO EM REDE



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 e pela produção de entendimentos voltados à
priorização do controle de resultados, sendo de sua
competência a avaliação e a homologação dos relatórios
técnicos de monitoramento e avaliação.
O órgão ou a entidade pública federal designará, em ato
específico, os integrantes da comissão de monitoramento e
avaliação, a ser constituída por pelo menos um servidor
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do
quadro de pessoal da administração pública federal.
Art. 49, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



O membro da comissão de monitoramento e avaliação
deverá se declarar impedido de participar do
monitoramento e da avaliação da parceria quando
verificar que:
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou
empregado da organização da sociedade civil;
II - sua atuação no monitoramento e na avaliação
configure conflito de interesse; ou
III - tenha participado da comissão de seleção da
parceria. Art. 50, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



As ações de monitoramento e avaliação terão caráter
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e
regular das parcerias, e devem ser registradas na
plataforma eletrônica.
As ações de que trata o caput contemplarão a análise
das informações acerca do processamento da parceria
constantes da plataforma eletrônica, incluída a
possibilidade de consulta às movimentações da conta
bancária específica da parceria, além da verificação,
análise e manifestação sobre eventuais denúncias
existentes relacionadas à parceria. Art. 51, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



O termo de fomento ou de colaboração deverá prever
procedimentos de monitoramento e avaliação da
execução de seu objeto a serem realizados pelo órgão ou
pela entidade da administração pública federal.
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. Art. 51, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



O órgão ou a entidade da administração pública federal
deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o
monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta
for essencial para verificação do cumprimento do objeto
da parceria e do alcance das metas.

O órgão ou a entidade pública federal deverá notificar
previamente a organização da sociedade civil, no prazo
mínimo de três dias úteis anteriores à realização da
visita técnica in loco. Art. 52, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado
será circunstanciado em relatório de visita técnica in
loco, que será registrado na plataforma eletrônica e
enviado à organização da sociedade civil para
conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá
ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da
entidade da administração pública federal.
A visita técnica in loco não se confunde com as ações
de fiscalização e auditoria realizadas pelo órgão ou pela
entidade da administração pública federal, pelos órgãos
de controle interno e pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 52, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



Nas parcerias com vigência superior a um ano, o órgão
ou a entidade pública federal realizará, sempre que
possível, pesquisa de satisfação.
A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos
de apuração da satisfação dos beneficiários e de
apuração da possibilidade de melhorias das ações
desenvolvidas pela organização da sociedade civil,
visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos
pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e
das ações definidas. Art. 53, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente
pela administração pública federal, com metodologia
presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por
delegação de competência ou por meio de parcerias com
órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da
pesquisa.
Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a
organização da sociedade civil poderá opinar sobre o
conteúdo do questionário que será aplicado.
Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização
será circunstanciada em documento que será enviado à
organização da sociedade civil para conhecimento,
esclarecimentos e eventuais providências. Art. 53, Dec. 8.726/2016

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO



Tipos de OBTV



AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO  

E TERMO ADITIVO



PRESTAÇÃO DE CONTAS



A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e
verificar resultados e deverá conter elementos que
permitam avaliar a execução do objeto e o alcance
das metas.
Na hipótese de atuação em rede, caberá à organização
da sociedade civil celebrante apresentar a prestação de
contas, inclusive no que se refere às ações executadas
pelas organizações da sociedade civil executantes e não
celebrantes. . Art. 54, Dec. 8.726/2016

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Para fins de prestação de contas anual e final, a
organização da sociedade civil deverá apresentar
relatório de execução do objeto, na plataforma
eletrônica, que conterá:
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, como listas de presença, fotos, vídeos, entre
outros; e
IV - os documentos de comprovação do cumprimento
da contrapartida, quando houver. Art. 55, Dec. 8.726/2016

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Quando a organização da sociedade civil não
comprovar o alcance das metas ou quando houver
evidência de existência de ato irregular, a
administração pública federal exigirá a apresentação
de relatório de execução financeira, que deverá
conter:
I - a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive
rendimentos financeiros, que possibilitem a
comprovação da observância do plano de trabalho;
II - o comprovante da devolução do saldo remanescente
da conta bancária específica, quando houver;
III - o extrato da conta bancária específica;
Art. 56, Dec. 8.726/2016

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



IV - a memória de cálculo do rateio das despesas,
quando for o caso;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou
transformados, quando houver; e
VI - cópia simples das 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.Art. 56, Dec. 8.726/2016

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



A memória de cálculo referida no inciso IV do caput, a
ser apresentada pela organização da sociedade civil,
deverá conter a indicação do valor integral da despesa e
o detalhamento da divisão de custos, especificando a
fonte de custeio de cada fração, com identificação do
número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no
custeio de uma mesma parcela da despesa.
Art. 56, Dec. 8.726/2016

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



A análise do relatório de execução financeira será feita
pela administração pública federal 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.
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. Art. 57, Dec. 8.726/2016

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Nas parcerias com vigência superior a um ano, a
organização da sociedade civil deverá apresentar
prestação de contas anual 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 trinta dias 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.
Art. 59, Dec. 8.726/2016

Prestação de contas anual



A prestação de contas anual consistirá na apresentação do
Relatório Parcial de Execução do Objeto na plataforma
eletrônica.
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 quinze dias, apresentar a
prestação de contas.
A análise da prestação de contas anual será realizada por
meio da produção de relatório técnico de monitoramento e
avaliação quando a parceria for selecionada por
amostragem, conforme ato do Ministro de Estado ou do
dirigente máximo da entidade da administração pública
federal, considerados os parâmetros a serem definidos pela
CGU. Art. 59 e 60, Dec. 8.726/2016

Prestação de contas anual



o parecer técnico de análise da prestação de contas 
anual, deverá:
a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e
b) descrever os efeitos da parceria na realidade local 
referentes:
1. aos impactos econômicos ou sociais;
2. ao grau de satisfação do público-alvo; e
3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após 
a conclusão do objeto.  Art. 61, Dec. 8.726/2016 

Prestação de contas anual



As organizações da sociedade civil deverão
apresentar a prestação de contas final por meio
de Relatório Final de Execução do Objeto, o
comprovante de devolução de eventual saldo
remanescente e a previsão de reserva de recursos
para pagamento das verbas rescisórias.
Parágrafo único. Art. 62, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



A análise da prestação de contas final pela administração
pública federal será formalizada por meio de parecer
técnico conclusivo, a ser inserido na plataforma
eletrônica, 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;
II - os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para
parcerias com duração superior a um ano;
III - relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
IV - relatório técnico de monitoramento e avaliação,
quando houver. Art. 63, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



A organização da sociedade civil deverá apresentar:
I - o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de
até trinta dias, contado do término da execução da
parceria, conforme estabelecido no instrumento de
parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante
justificativa e solicitação prévia da organização da
sociedade civil; e
II - o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo
de até sessenta dias, contado de sua notificação,
conforme estabelecido no instrumento de parceria,
prorrogável por até quinze dias, mediante justificativa
e solicitação prévia da organização da sociedade civil.
Art. 65, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



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; ou
III - rejeição das contas. Art. 66, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



A aprovação das contas ocorrerá quando
constatado o cumprimento do objeto e das metas
da parceria, conforme disposto neste Decreto.
A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá
quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas
da parceria, for constatada impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal que não
resulte em dano ao erário. Art. 66, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes 
hipóteses:
I - omissão no dever de prestar contas;
II - descumprimento injustificado do objeto e das 
metas estabelecidos no plano de trabalho;
III - dano ao erário decorrente de ato de gestão 
ilegítimo ou antieconômico; ou
IV - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou 
valores públicos. Art. 66, Dec. 8.726/2016 

Da prestação de contas final



A decisão sobre a prestação de contas final caberá à
autoridade responsável por celebrar a parceria ou ao agente a
ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.
A organização da sociedade civil será notificada da decisão e
poderá:
I - apresentar recurso, no prazo de trinta dias, à autoridade
que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no
prazo de trinta dias, encaminhará o recurso ao Ministro de
Estado ou ao dirigente máximo da entidade da administração
pública federal, para decisão final no prazo de trinta dias;
ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo
de quarenta e cinco dias, prorrogável, no máximo, por
igual período. Art. 67, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



Exaurida a fase recursal, o órgão ou a entidade da
administração pública federal 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 trinta dias:
Art. 68, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



a) devolva os recursos financeiros relacionados com a
irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com
a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a
apresentação de novo plano de trabalho.
Art. 68, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



A administração pública federal deverá se
pronunciar sobre a solicitação de ações
compensatórias de interesse público no prazo
de trinta dias.
A realização das ações compensatórias de
interesse público não deverá ultrapassar a metade
do prazo previsto para a execução da parceria.
Art. 68, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



O prazo de análise da prestação de contas final
pela administração pública federal deverá ser
fixado no instrumento da parceria e será de até
cento e cinquenta dias, contado da data de
recebimento do Relatório Final de Execução do
Objeto.
O esse prazo poderá ser prorrogado,
justificadamente, por igual período, não
podendo exceder o limite de trezentos
dias. Art. 69, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



O transcurso do prazo definido e de sua eventual
prorrogação, sem que as contas tenham sido
apreciadas:
I - não impede que a organização da sociedade civil
participe de outros chamamentos públicos e celebre
novas parcerias; e
II - não implica impossibilidade de sua apreciação
em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a
ressarcir danos que possam ter sido causados aos
cofres públicos. Art. 69, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



Se o transcurso do prazo definido e de sua eventual
prorrogação, se der por culpa exclusiva da
administração pública federal, sem que se constate
dolo da organização da sociedade civil ou de seus
prepostos, não incidirão juros de mora sobre os
débitos apurados no período entre o final do prazo
e a data em que foi emitida a manifestação
conclusiva pela administração pública federal, sem
prejuízo da atualização monetária, que observará a
variação anual do IPCA, calculado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Art.

69, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



Os débitos a serem restituídos pela organização
da sociedade civil serão apurados mediante
atualização monetária, acrescido de juros
calculados da seguinte forma:
I - nos casos em que for constatado dolo da
organização da sociedade civil ou de seus
prepostos, os juros serão calculados a partir das
datas de liberação dos recursos; e
II - nos demais casos, os juros serão calculados a
partir: Art. 69, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



a) do decurso do prazo estabelecido no ato de
notificação da organização da sociedade civil ou
de seus prepostos para restituição dos valores
ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não
tenha havido a notificação de que trata a alínea
“a” deste inciso, com subtração de eventual
período de inércia da administração pública
federal. Art. 70, Dec. 8.726/2016

Da prestação de contas final



JULGADOS TCU



Para a comprovação da regular aplicação dos
recursos recebidos mediante convênio ou
contrato de repasse, não basta a demonstração
de que o objeto pactuado foi executado, mas
que foi realizado com os recursos repassados
para esse fim.

Acórdão 9580/2015 - Segunda Câmara

JULGADOS TCU



A mera execução física do objeto ou de parte
dele não comprova o regular emprego dos
recursos de convênio firmado com a União. É
necessário que o responsável demonstre o nexo
causal entre os recursos por ele geridos e os
documentos de despesas referentes à execução,
como notas de empenho, ordens bancárias,
cheques, recibos ou notas fiscais e extratos
bancários, com vistas a confirmar a utilização
dos recursos da União no ajuste.

Acórdão 5170/2015 - Primeira Câmara

JULGADOS TCU



O não atingimento dos objetivos do convênio
importa a condenação do responsável à
devolução integral dos recursos federais
transferidos, ainda que parte ou a totalidade
dos recursos repassados tenha sido aplicada no
objeto do convênio.

Acórdão 4712/2015 - Primeira Câmara

JULGADOS TCU



A prestação de contas deve demonstrar não só a
execução do objeto pactuado no convênio, mas
também o nexo de causalidade, por meio do
vínculo estrito entre os recursos federais
repassados e as despesas incorridas para a
consecução do objeto conveniado, sem o que
não há comprovação da boa e regular aplicação
dos recursos públicos.

Acórdão 997/2015 - Plenário

JULGADOS TCU



A imprestabilidade de toda a parcela executada
para o fim conveniado, por culpa do gestor,
implica a imputação de débito no valor total
despendido, pois a utilização de parte dos
recursos federais transferidos por força de
convênio, se não contribuir para o alcance do
objeto pactuado, não permite o abatimento do
valor a ser ressarcido e somente não se imputa
débito à parcela de obra executada e com
potencial de destinação útil à sociedade.

Acórdão 1960/2015 - Primeira Câmara

JULGADOS TCU



O alcance do objetivo de um convênio não pode
ser analisado de forma desvinculada da efetiva
geração do benefício esperado, exceto quando
for comprovada a adequada execução do objeto
pactuado, sem obter os benefícios pretendidos
ante fatos alheios à vontade do gestor.

Acórdão 6723/2014 - Primeira Câmara

JULGADOS TCU



Alterações no local de execução e nas
especificações do objeto pactuado, sem a devida
aprovação do órgão repassador dos recursos,
não são falhas de caráter formal e, embora
possam não caracterizar débito, sujeitam o
gestor ao julgamento pela irregularidade das
contas e à aplicação da multa prevista no art.
58, inciso I, da Lei 8.443/1992.

Acórdão 6274/2014 - Primeira Câmara

JULGADOS TCU



Nos casos de execução parcial de objeto de
convênio, em que a fração executada não possa
ser aproveitada para os objetivos do convênio,
impõe-se a devolução integral dos recursos
federais repassados.

Acórdão 5661/2014 - Primeira Câmara

JULGADOS TCU



Em situações em que a funcionalidade do
empreendimento não foi alcançada consoante
previsto no plano de trabalho, não tendo sido
gerado benefício esperado ao convenente,
imputa-se débito ao gestor e à empresa
responsáveis pela execução do objeto, pela
integralidade dos recursos financeiros
repassados.

Acórdão 5166/2014 - Segunda Câmara

JULGADOS TCU



O atingimento intempestivo da finalidade
pactuada mediante convênio, com prejuízo à
população em decorrência da demora para a
conclusão do objeto, embora não configure
débito, é ilícito grave, que enseja a
responsabilização do gestor, com o julgamento
pela irregularidade das contas, bem como sua
apenação com multa.

Acórdão 4215/2014 - Segunda Câmara

JULGADOS TCU



A ocorrência de mudanças alinhadas com à
concepção do objeto do convênio e de seus
objetivos não caracteriza desvio de finalidade
ou de objeto, mas falha de natureza formal.

Acórdão 9249/2012 - Segunda Câmara

JULGADOS TCU



SANÇÕES



Quando a execução da parceria estiver em desacordo
com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº
13.019, de 2014, e da legislação específica, a
administração pública federal poderá aplicar à
organização da sociedade civil as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária; e
III - declaração de inidoneidade. Art. 71, Dec. 8.726/2016

DAS SANÇÕES

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm


A sanção de advertência tem caráter preventivo e será
aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela
organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não
justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

A sanção de 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
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela
provieram para a administração pública federal. Art. 71, Dec.

8.726/2016

DAS SANÇÕES



A sanção de suspensão temporária impede a
organização da sociedade civil de participar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos
com órgãos e entidades da administração pública federal
por prazo não superior a dois anos. Art. 71, Dec. 8.726/2016

DAS SANÇÕES



A sanção de declaração de inidoneidade impede a
organização da sociedade civil de participar de chamamento
público e 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 federal pelos prejuízos
resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

A aplicação das sanções de suspensão temporária e de
declaração de inidoneidade é de competência exclusiva de
Ministro de Estado. Art. 71, Dec. 8.726/2016

DAS SANÇÕES



Da decisão administrativa que aplicar as sanções caberá
recurso administrativo, no prazo de dez dias, contado
da data de ciência da decisão.

No caso da competência exclusiva do Ministro de Estado,
o recurso cabível é o pedido de reconsideração. Art. 72, Dec.

8.726/2016

DAS SANÇÕES



Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão
temporária ou de declaração de inidoneidade, a
organização da sociedade civil deverá ser inscrita,
cumulativamente, como inadimplente no Siafi e no
Siconv, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou
até que seja promovida a reabilitação. Art. 73, Dec. 8.726/2016

DAS SANÇÕES



O órgão ou a entidade da administração pública
federal divulgará informações referentes às parcerias
celebradas com organizações da sociedade civil em
dados abertos e acessíveis e deverá manter, no seu
sítio eletrônico oficial e na plataforma eletrônica, a
relação dos instrumentos de parcerias celebrados
com seus planos de trabalho. Art. 79, Dec. 8.726/2016

DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES



As organizações da sociedade civil divulgarão nos
seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de
suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerçam suas ações, desde a celebração das
parcerias até cento e oitenta dias após a
apresentação da prestação de contas final:

I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o
Poder Executivo federal, respectivos aditivos, e relatórios finais de
prestação de contas, na forma da legislação aplicável. Art. 80, Dec.

8.726/2016

DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES



 Celebrar parcerias da administração pública com entidades
privadas sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;

 Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das
prestações de contas de parcerias firmadas pela administração
pública com entidades privadas;

 Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração
pública com entidades privadas sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua
aplicação irregular.

Art. 77, da Lei nº 13.019/2014, altera o Art. 10, da Lei nº 8.429/92,

Dos Atos de Improbidade Administrativa



 Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e
aprovação de contas de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas. Art. 78, da Lei

nº 13.019/2014, altera o Art. 11, da Lei nº 8.429/92,

Dos Atos de Improbidade Administrativa



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

TCE



Art. 70
“Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”

O Dever de Prestar Contas na Constituição Federal



“Diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação dos recursos repassados pela
União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da
ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou
valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário,
a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar
providências com vistas à instauração da tomada de contas
especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano.” (Art. 8° Lei 8.443/92)

O Dever de Prestar Contas na Lei Orgânica do TCU



• Conceito
É um processo administrativo devidamente formalizado,
com rito próprio, para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano à administração pública federal, com
apuração de fatos, quantificação do dano,
identificação dos responsáveis e obter o respectivo
ressarcimento (art. 2º da IN/TCU n.º 71/2012).

Tomada de Contas Especial



Conceito
A Tomada de Contas Especial é o processo que objetiva apurar os
fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano
causado ao Erário, visando ao seu imediato ressarcimento. (art. 70

da PI n.º 424/2016).

Tomada de Contas Especial

O QUE? QUEM E COMO? QUANTO? 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO



Diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação de recursos repassados pela
União mediante convênio, contrato de repasse, ou
instrumento congênere, da ocorrência de desfalque,
alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro,
bens ou valores públicos, ou da prática de ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao
Erário, a autoridade competente deve imediatamente,
antes da instauração da tomada de contas especial,
adotar medidas administrativas para caracterização ou
elisão do dano, observados os princípios norteadores dos
processos administrativos. (art. 4º da IN/TCU n.º 71/2012).

Tomada de Contas Especial



Na hipótese de se constatar a ocorrência de graves
irregularidades ou ilegalidades de que não resultem
dano ao erário, a autoridade administrativa ou o órgão de
controle interno deverão representar os fatos ao Tribunal
de Contas da União.(art. 4º da IN/TCU n.º 71/2012).

Tomada de Contas Especial



Competência para Instauração
“[....] a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com
vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis e quantificação do dano.” (art. 8º da Lei n.º 8443/92)

“Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a
instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para
cumprimento dessa decisão.” (§ 1° do art. 8º da Lei n.º 8443/92)

“A Tomada de Contas Especial será instaurada, ainda, por determinação
dos órgãos de Controle Interno ou do Tribunal de Contas da União, no
caso de omissão da autoridade competente em adotar essa medida. “(§ 2º

do art. 70 da PI n.º 424/2013)

Além disso, o TCU pode determinar a instauração de tomada de contas
especial, a qualquer tempo, independentemente das medidas
administrativas adotadas.

Tomada de Contas Especial



FASE INTERNA

Tomada de Contas Especial

Designação do Tomador de Contas
(Servidor ou Comissão)

Desenvolvimento do Processo

Aprovação das conclusões e da
proposta de encaminhamento



Tomada de Contas Especial

Exame preliminar de admissibilidade

Exame inicial (eventual necessidade)

Exame inicial (eventual necessidade de 
saneamento dos autos)

Citação dos Responsáveis

Exame complementar (após citação)

Parecer do MP junto ao TCU

Julgamento

FASE EXTERNA



Características do processo de Tomada de Contas Especial
Autuação de Processo Específico

Deve conter as peças previstas no art. 10 da IN TCU n.º 71/2012;
I - relatório do tomador das contas, que deve conter:
a) identificação do processo administrativo que originou a tomada de
contas especial;
b) número do processo de tomada de contas especial na origem;
c) identificação dos responsáveis;
d) quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis;
e) relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos
ou antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano;
f) relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano;
g) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que
deram ensejo à instauração da tomada de contas especial;
h) parecer conclusivo do tomador de contas especial quanto à comprovação
da ocorrência do dano, à sua quantificação e à correta imputação da
obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis;
i) outras informações consideradas necessárias.

Tomada de Contas Especial



§ 1º Devem acompanhar o relatório a que se refere o inciso I deste
artigo as peças abaixo relacionadas, cuja localização nos autos
deve ser informada, quando nele mencionadas.
a) dos documentos utilizados para demonstração da ocorrência de
dano;
b) das notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos
respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro
documento que demonstre a ciência dos responsáveis;
c) dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou
entidade, incluída a análise das justificativas apresentadas pelos
responsáveis; e
d) de outros documentos considerados necessários ao melhor
julgamento da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas
da União.

Características do processo de Tomada de Contas Especial



§ 2º A identificação dos responsáveis a que se refere a alínea
“c” do inciso I deste artigo será acompanhada de ficha de
qualificação do responsável, pessoa física ou jurídica, que
conterá:
a) nome;
b) CPF ou CNPJ;
c) endereço residencial e número de telefone, atualizados;
d) endereços profissional e eletrônico, se conhecidos;
e) cargo, função e matrícula funcional, ou matrícula no
Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (SIAPE), se for o caso;
f) período de gestão; e
g) identificação do inventariante ou do administrador
provisório do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores, no caso
de responsável falecido.

Características do processo de Tomada de Contas Especial



3º A quantificação do débito a que se refere a alínea “d”
do inciso I deste artigo será acompanhada de
demonstrativo financeiro que indique:
a) os responsáveis;
b) a síntese da situação caracterizada como dano ao
erário;
c) o valor histórico e a data de ocorrência;
d) as parcelas ressarcidas e as respectivas datas de
recolhimento.

Características do processo de Tomada de Contas Especial



II - certificado de auditoria, acompanhado do respectivo
relatório, em que o órgão de controle interno competente deve
manifestar-se expressamente sobre:
a) a adequação das medidas administrativas adotadas pela
autoridade competente para a caracterização ou elisão do
dano; e
b) o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao
desenvolvimento da tomada de contas especial;
III - parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle
interno;
IV - pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área
ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, atestando
ter tomado conhecimento do relatório do tomador de contas
especial e do parecer do órgão de controle interno.

Características do processo de Tomada de Contas Especial



MOTIVOS DE INSTAURAÇÃO

 Omissão no dever de prestar contas
 Não apresentação da documentação exigida para prestação de contas
 Não execução do objeto da transferência
 Não execução parcial do objeto da transferência
 Não consecução parcial dos objetivos pactuados
 Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos

 Impugnação total das despesas realizadas

 Impugnação parcial das despesas realizadas 

 Não utilização dos recursos de contrapartida pactuada
 Utilização parcial dos recursos da contrapartida pactuada
 Não aplicação no mercado financeiro dos recursos da transferência
 Não comprovação da devolução dos recursos resultantes da aplicação 

financeira
 Não devolução de saldos remanescentes da transferência
 Desvio de bens ou valores públicos, prática de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico
 Ocorrência de qualquer outro fato do qual resulte em prejuízo ao Erário
 Não consecução dos objetivos pactuados



Condicionantes para instauração de TCE

• Constatação de Irregularidade com dano ao Erário.

•Valor do dano igual ou superior a R$ 75.000,00.

•Identificação dos responsáveis.

•Nexo de Causalidade entre a conduta e o resultado.



A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:

A inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no
SICONV, o que será fator restritivo a novas transferências de
recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União mediante; e

II - o registro daqueles identificados como causadores do dano ao
erário na conta "DIVERSOS RESPONSÁVEIS" do SIAFI. (art. 70 da PI n.º

424/2016).



A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:

Os convenentes deverão ser notificados previamente sobre as
irregularidades apontadas, devendo ser incluída no aviso a
respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o Poder
Legislativo do órgão responsável pelo instrumento.

A notificação prévia será feita por meio de carta registrada com
declaração de conteúdo, com cópia para a respectiva Secretaria da
Fazenda ou secretaria similar, e para o Poder Legislativo do órgão
responsável pelo instrumento, devendo a notificação ser
registrada no SICONV.

O registro da inadimplência no SICONV só poderá ser realizado
45 (quarenta e cinco) dias após a notificação prévia. (art. 70 da PI n.º

424/2016).



PRAZOS PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE TCE AO TCU

A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de
Contas da União em até cento e oitenta dias após a sua
instauração.

Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do
Tribunal de Contas da União, em caráter excepcional, mediante
solicitação fundamentada, formulada, conforme o caso, pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do
Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos
Tribunais Federais nos Estados e no Distrito Federal e do Tribunal
de Contas da União; Procurador-Geral da República; Ministro de
Estado, ou outras autoridades de nível hierárquico equivalente; e,
ainda, por Presidente de conselho federal de fiscalização
profissional. (Art. 11 da IN TCU n.º 71/2012)



PRAZOS PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE TCE AO TCU

Art. 3.3 da Norma de Execução n.º 2, de 25.4.2013, aprovada
pela Portaria CGU n.º 807, de 25.4.2013

 3.2) Após instaurada a TCE, os órgãos/entidades deverão dar
imediato conhecimento do ato à SFC/CGU, pelo e-mail:
sfcdppce@cgu.gov.br.

 3.3) O processo de TCE deverá ser encaminhado ao controle
interno no prazo máximo de 45 dias contados a partir de sua
instauração.

 3.4) Caso o órgão ou a entidade instauradora da TCE não
consiga cumprir o prazo descrito no item 3.3, deve solicitar, de
imediato, prorrogação do prazo à SFC/CGU, devidamente
fundamentada.



O Sistema e-TCE do TCU

E uma iniciativa institucional do TCU, realizada em parceria com
o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC),
visando a melhoria da gestão do processo de tomada de contas
especial.
O referido sistema encontra-se em fase inicial de implantação no
Mtur, no FNS, no FNAS e no FNDE, abrangendo todo o fluxo
eletrônico do processo de tomada de contas especial desde a sua
instauração pelo órgão instaurador até a sua autuação no TCU,
passando pelo controle interno e respectivo ministério supervisor.



O Sistema e-TCE do TCU

Objetivos:
Eliminação do envio de documentos físicos, assim o processo já
será autuado na forma eletrônica desde a sua origem;

Inserção de dados estruturados para as tomadas de contas
especiais atinentes a transferências discricionárias e transferências
fundo a fundo, possibilitando melhor gestão do processo por meio
de análises automáticas e transversais de dados;

Integração automática do e-TCE com o Siafi e o Siconv para fins de
alimentação dos dados relativos às transferências voluntárias de
recursos federais.



EXERCÍCIO PRÁTICO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

TCE



MUITO OBRIGADO

Contato: raimundo.inep@gmail.com

“Não somos o que a sociedade e o acaso fizeram de nós, e sim o que
escolhemos ser...””
Peter Koestenbaum

‘Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado 
que aponta uma nova direção.”
Steve Jobs

mailto:raimundo.inep@gmail.com
https://pensador.uol.com.br/autor/steve_jobs/

