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DECRETO N° 8362117, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017.
"Dispoe

sobre regras e procedimentos
para
celebracao das parcerias entre a Administracao
Publica
Municipal
e as organizacoes da
sociedade
civil, nos termos da Lei Federal
13.019/2014 e Decreto Federal 8.726/2016".
A PREFEITA DE PORTO SEGURO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuicocs
It'gai ....
, e tendo em vi ....
ta 0 disposto na Lei Federal nil 13.0] 9/ 14 c 13.204/15,
DECRETA:
CAPiTULO I
DISPOST<;OES GERAIS
Se~ao I
Disposicoes PreJiminares
Art. 111 - E....te Decreto dbp6c sobrc rcgras C procedirnentos do regime juridico
da ....parcerias celcbradas
entre a administracac
publica municipal e as organizacocs da
....
ocicdade civil de qUl' trata 0 Art. 88, § 211da Lei Federal nil 13.0J9, de 31 de julho de 2014 e
suas alteracoes - que e....tabelece 0 regime juridico das parcerias entre a administracao publica
l' ,1....organil.a«;Oc5 da socicdadc civil, em regime de mutua coopcracao,
Art. 2Q A':>parcerias entre a adrninistracao publica municipal c as organizacocs
Ju ....
ociedade civil terao por objeto a exccucao de atividadc ou proioto c dcvcrao ser
Iorrnalizadas por meio de:
I - tcrmo de fomento:
instrurnento pOI' rnoio do qual sao Iormalizadas
as
parcerias cstabelecidas
pelo Municipio com organlzacocs da sociedade
civil para a
con ....
ecucao de finalidadcs de interesse publico e redproco propostas pclas organizacoes da
sociedade civil, que cnvolvarn a transfercncia de rccursos financeiros;
II - tcrmo de colaboracao:
instrurnento por mcio do qual 550 formalizadas as
parccrias proposta ....pelo Municipio com organizacoes da sociedade civil para a consecucao
de finalidadcs de interesse publico c rcciproco que envolvam a transfercncia de recursos
financeiros;
II - acordo de cooperacao,
quando nao cnvolver
transferencia
de recurso
financciro.
§ 1° - 0 tcrrno de Iornento l>l!ra adotado para a consecucao
trabalhos cuja conccpcao scja das organizacocs
da sociedade
civil, com
incentivar
projetos desenvolvidos
ou criados por essas organizacoes.

de pianos de
0 objetivo
de
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trabalho
executar

§ 2° - 0 termo de colaboracao sera adotado para a consecucao de pianos de
cuja concepcao seja da administracao
publica Municipal,
com 0 objetivo de
proictos au atividades pararnetrizadas
pela adrninistracao publica Municipal.

Art. 3° - 0 proccssamento das parccrias que cnvolvam transferencia de rccursos
Cinanceiros sera realizado por meio da plataforma eletr6nica MunicipaJ (site e/ou Diario
Oficial do Municipio) ou de outra plataforma eletronica unica que venha a substitui-lo.

§ 19 - 0 processamcnto
das parcerias realizadas no ambito de programas
protecao a pessoas arneacadas esta dispcnsado da apllcacao do disposto neste artigo.
Art. 4° -

A adrninistracao

publica

Municipal

adotara

procedirnentos

de

para

orientar e Iacilitar a realizacao de parccrias e cstabelecera, scm pre que posslvel, crlterios
para dcfinir objetos, meras, custos e indicadores de avaliacao de resultados.
§ 1° - A CC M - Controladoria
Ccral do Municipio publicara manuals que
contcmplem
os proccdimcntcs
J serern obscrvados
em todas as Iascs da parccria, para
oricntar os gestore .. publicos c as organi/a,Oc:'
da sociedade civil, nos tcrrnos do § 1° do
art. 63, cia Lei Federal 13019/14;
§ 2° - A atualizacao
dos manuals de que trata o § 1° sera divulgada
na
plataforma cletronica, com a dlsponibillvacao
lie link pelos dcrnais orgaos ou entidadcs
publica .. municipals que realizam parccrias.

§ 3°
~crao coordenadas

As a~Oc'i de cornunicacao
afetas 11operacao da plataforma
polo Sccrctaria Municipal de Cornuniracao c Covcrno.

elctronica

Se,ao II
Do acordo de cooperacao
0 acordo de coopcracao e instrumcnto
por meio do qual sao
formalizada ...as parcerias entre a admini ...tracao publica Municipal c as organizacocs da
Art. 5° -

...ocicdade civil para a con ....ecucao de finalidades
nao envolvarn d transfcrencia de recursos (inancchos.

de interesse

§ 1° 0 acordo de coopcracao podcra scr proposto
municipal

ou pela organizacfio

da sociedade

publico c reciproco

pela administracao

que

publica

civil.

§ 2°
0 acordo de coopcracao
sera Iirmado
admim ..tracao publica municipal, permitida a delegacao.

§ 3° 0 acordo de cooperacao podera ser prorrogado
publico, hipotcsc que prescindc de previa analise [uridica,

polo dirigentc

maximo

da

de acordo ..,...".......,
~
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Art. 6° - Sao aplicavcis ao acordo lie cooperacao as regras e os procedimcntos
disposto
no Capitulo 1, Secao I - Disposicoes prelirninares, e, no que couber, 0 disposto
nos scguintcs Capitulos:
I - Capitulo II-Do cham amen to publico;
II - Capitulo III - Da cclcbracao do instrurncnto de parccria, exccto quanta ao
disposto no:
a) art. 24;
b) art. 2.', caput, incises V a VII, e § 11);e
c) art. 32;
III - Capitulo VIII - Das sancocs.
IV - Capitulo IX - Do procedirncnto de manifestacao de interesse social;
V - Capitulo X - Da transparencia c divulgacao das aC;oes;
VI - Capitulo XI - Disposicoes finals.

§ 1° - A .. regras e os proccdimentos dispostos nos dcmais Capitulos sao
aplicav eis sornentc a acordo de coopcracao que envolva cornodato, doacao de hens ou
outra ... forrnas de compartilhamento
patrimonial
c poderao ser afastadas
quando
a
exigenoa for dcsproporcional
complexidadc da parccria ou ao interesse
publico
cnvolvido, mediante justificativa previa.

a

§ 2° - 0 orgao ou a entidadc publica Municipal, para celebracao de acordo de
coopcracac
que nao cnvolva
comodato,
doac;ao de bcns ou outras formas de
compartilharnento
patrimonial,
podera, mediante justificativa
previa c considcrando
a
complcvidadc da parceria co interesse publico:
I - afastar as exigencias

previstas no'> Capitulos 11 c JlI, especial mente aquelas
disposta» nos art. H'J,art. 23 cart. 26 a art. 29; e
11- cstabelecer procedirncnto de prestacao de contas previsto no art. 63, § 311, da
I ei nO 13.019, de 2014, ou sua dispense.
Secao nr
Oa Capacitacao
Art. 'JO - Os programas
de capacitacao
de que trata 0 art. 7° da Lei nil
1 30 1 9/14,
prioriznrao a formacao conjunta dos agcntes de que tratarn os incises I a
VI do caput
do referido art. 'JU c poderao scr descnvolvidos
por t'>rgaos da
vdrrunistracao Publica Municipal e organizacocs da sociedadc civil
§ 1° - 0., temas relatives
ser
incorporados
aos
pianos
Publica
vl u n ic ip a l :

PREFElrURA
•

a

aplicacao

da I ci Federal nl) 13019/2014, poderao

MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
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§ 2° - as
programas
de capacitacao
dcverao
garantir
acessibilidade
as
pessoas
com deficiencia, independentemcnte
da rnodalidadc, do tempo de duracao e do
material utiliz ado.
CAPiTULO
DO CHAMAMENTO

II
PUBLICO

Se~ao 1
Disposicocs Gerais
Art. go - A selecao da organizacao da sociedade
devcra ser realizada pela administracao
publica Municipal
publico, nos termos do Art. 24 da Lei 13.019/2014.

civil para cclebrar parceria
por meio de chamamento

§ 1° - 0 chamarnento
houver prcvisao no cdital,

rnais de urna proposta,

publico

podera

selccionar

se

§ 2° - 0 chamamento
publico podera ..er dispcnsado
ou sera considerado
incxigivel ntis hipotcses previstas nos artigos art. 30 cart. 31 da Lei nO 13.019, de 2014,
mediante deci ...ao fundamcntada
do adrninistrador
publico Municipal,
nos tcrrnos do art.
32 da rofenda I ei, OLI soia:
no caso de urgcncia decorrcnte de paralisacao ou irninencia de paralisarao de
de relcvantc interesse publico, pelo pral'() de ale cento C oitenta dias;
II " nos ca...os de guerra, calarnidadc publica, grave perturbacao da ordem publica
ou amcaca d paz social:
III - quando sc tratar da reali/a,do de programa de protccao a pcssoas arneacada ..
ou em situacao que possa comprometer a sua scguranca:
IV- no caso de atividadc .. voltadas ou vinculadas a scrvicos de educacao, saude c
(h~i..tcncia social, de-de que cxccutadas por organi7a,0e~ da vociedadc civil previarnente
credenciadas polo 6rgao gestor da respective pollti ca.
atividades

§3Q - Sera considerado
inexigivel 0 chamamento
publico na hipotese de
mviabilidade de compcticao entre as orgnnizacoes da sociedade civil, em ra:1ao da natureza
singular do objcto da parccria ou sc as meta'> somentc puderem ser atingidas por uma

cntidade espeofica, especialmentc

quando:

I - 0 objcto da parccria constituir incumbcnda
prevista em acordo, ate ou
cornpromisso
internacional,
no qual sejarn indicadas as instituicoes que utllizarao os
rccursos:
11" a parccria decorrer de transferencia para organizacao da socicdade civil que
~,..).::;
esteja autorizada em lei na qual seja identificada exprcssamcnte
a entida
eticiana,
inclu ...ive quando se tratar da subvcncao prevista no iru i...
o 1do ~ 1" do art.
-1 ~~,
.., I,lL
"1, ob ..ervado o disposto no art. 26 da Lei Complemen
~ ~e
maio de 2000.

(L)
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§4° - Sob pena de nulidade do ato de formalizacao de parceria prevista
extrato da justificativa previsto no caput devera ser publicado, na mesma data
efetivado, no sitio oficial da adrninistracao publica na internet e. eventualmente,
adrninistrador publico, tambern no rneio oficial de publicidade da administracao

ncsta Lei, 0
ern que for
a criterio do
publica.

a

§5° - Adrnite-se a impugnacao
[ustificativa, apresentada no prazo de cinco dias a
contar de sua publicacao,
cujo teor deve ser analisado
pelo administrador
publico
responsavcl em ate cinco dias da data do respective protocolo.
§6° - Havendo fundamento na impugnacao, sera revogado 0 ato que dcclarou a
dlspcn-a ou considerou inexigfvcl 0 chamarnento publico, e sera imediatamente
iniciado 0
procedirncnto para a reali2ac;ao do chamarnento publico, con forme 0 caso,
§7° - A dispensa c a incxigibilidade de charnamento publico, bern como
no art. 29, nao afastam a aplicacao dos dcrnais dispositivos desta lei.

0

disposto

Art. 9° - 0 edital de chamamcnto publico cspecificara, no minimo:
I -a prograrnacao orcarncntaria,
II - 0 objeto da parceria com indicaciio da politica, do plano, do programa ou da
acao corrcspondcntcr
III - a data, 0 pra70, as condicoe ..., 0 local c a forma de aprcscntacao das

propostas:
IV - as condic;Oc" para interposicao de recurso administrativo
no ambito do
proccsso de selec;ao;
V 0 valor de rcferencia para a reaJit:ac;ao do objcto, no tcrmo de colaboracao, ou
o teto, no tormo de fornento,
VI - a prcvisao de contrapartida em bcns e services, sc [or 0 caso, obsorvado 0
di-posto no art. 12;
VII a minuta do instrumcnto de parceria,
VllI - as medidas de accssibilidadc para pessoas com deficiencia ou mobilidadc
rcduzida e idosos, de acordo com as caractcristicas do objero da parceria. e
IX - "5 datas e O~ crinirios de !>elc,ao e julgamento das propostas, inclusive no
que se rcfere
mctodologia de pontuacao o an peso atribuido a cada lim dos criterios
evtabclecidos, sc for o caso.

a

§ 1° - os casos das parcorias com vigencia plurianual OU firmadas em
exercicio
financeiro
seguinte
ao da sclccao, 0 6rgao ou a entidade publica Municipal
indican) a previsao dos creditos necessaries para garantir a execucao das parcerias nos
orcamenros dos exerclclos seguintcs.
§ 2° - Os criterio
de julgamento
de que trata 0 inciso IX do caput dev~ao
abranger, no mmimo, 0 grau de adequacao da proposta:
r
I - ao» objctivos da politica, do plano, do program a ou da a\ao em7Crus
parceria. c

I;

~
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II - ao valor de referencia ou teto constante

§ 3° - Os criterios
apresentado
:201~.

para a proposta,

do edital.

de julgame.nto
nao poderao
se restringir
ao valor
observado o disposto no § 5Q do art. 27 da Lei nil 13.019, de

§ 4° - Para celebracao
julgamcnto

de parcerias,
poderao ser privilegiados
como inovacao c criatividade, confonne previsao no edita!.

criterios

de

§ 5° - 0 cdital nao exigira, como condicao para a celebracao da parceria, que as
organizacoe» da socicdade civil possuam certificacao ou titulac;ao concedida pelo Estado,
ovceto quando a e>.igencia dccorrer de prcvisao na lcgislacfto especlfica

da politica sclorial.

§ 6° - 0 cdital pod era incluir clausulas e condicoes espccifica
da exccucao da
pohtica, do plano, do programa ou da cl,ao em que se inscrc a parceria e pod en;
e-tabclcccr
execucao
por publico dcterminado,
delirnitacao
territorial,
pontuacao
ditercnciada, cotas, entre outros, visando, cspccialrnentc, aos seguintes objetivos:
I - reducao nas dcsigualdades
socials c rcgionais.
II - promocao d. igualdade de genero, racial, de direitos de Lesbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis c Transexuais - LGBT ou de direitos das possoas com dcflciencla,
III - promocao
de direitos de indigenas,
de quilombolas
c de povos c
comunidades
rradicionais: ou
IV - promociio de direitos
de qualsquor populacoes em situacao
de
vulnerabilidade
social.

§ 'JO - 0 edital de charnamcnto
a pohtica,
olaboracao

publico dcvera center dados c inforrnacocs sobre
o plano, o programa ou a acao em que se insira a parceria para orientar a
lias rnctas c indicadorcs da proposta pela organizacao da sociedade civil.

§ 8° - A administracao
publica Municipal
dcvera assegurar que
rl'(l'renciJ ou 0 teto indicado no cdilal seja cornpatlvcl com 0 objeto da parccria,
"l'r realizado por qualqucr meio que com prove a cstimativa do valor cspccificado.

trata

0

0
0

valor de
que pode

§ 9° - A parceria podera sc cfetivar por mcio da atua,ao em rede de que
Capitulo V, desde que haja disposicao expressa no cdital.

o

eletronico

Art. 10.
chamarnento
publico sera arnplamcntc
divulgado
no sitio
oficial do orgao ou da cntidadc publica 'vfunicipal e na plataforma cletronica.
E{'"

scmpre
publico,

Paragrafo
unico.
que possivcl,
meios
especialmcnte

A administracao
publica
Municipal
diBE,i)llibfliza'r~ "
adicionais
de dtvulgacso
dos oditals dc, c]la~ent{
nos casos de parccrias que cnvolvam
inCSi enas,
Jr)

(M~O
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povos c comunidades
tradicionais e outros grupos socials sujeitos
a informacao pclos meios tradicionais de comunicacao.
Art. 11. 0 prazo para a apresentacao
dias, contado da data de publicacao do edital.

de propostas

a restricoes

de acesso

sera de, no minirno, trinta

Art. 12. E facultada a exigcncia justificada de contrapartida
em bens e services,
cuja expressao monetaria sera idcntificada no termo de fomento ou de colaboracao, njio
podcndo ser evigido 0 deposito do valor correvpondente.

parceria

Paragrafo unico.
for igual ou inferior

ao sera exigida contrapartida
a R$ 100.000,00 (cern mil reais)

1

quando

0

valor

global

da

Secao II
Da Comissao de Selecao
Art. 13 ~ A Admmistracao publica \ltunicipal
dcsignara, em ato cspeclfico, os
intcgrantes
<JUl' cornporao
a comissao de selecao, a SCI' cornposta pOI' pclo rnenos um
...en idor ocupante de cargo efctivo ou cmpregc permanents
do quadro de pessoal da
adrninist I'ac;:aopublica M u nici pa I.
§ 10 - Para subsidiar seus trabalhos, a comissao de selecao podera solicitar
il......
c... oramento tccnico de ospccialista que n50 seja mcrnbro dcsso colcgiado.
§ 21> A "clc,ao de parccria cxccutada com recursos de Iundo espccifico sera
realizada
pcla comissao
de sclccao, contando
tarnbcm
com contr ibu icocs do
rt."pccti, 0 consclho gestor, conforme Iegislacao cspeclfica, respeitadas as exigencias Lei n''
13.019, de 2014, c destc Decrcto.
Art. 14. 0 mcmbro da comissao de selccao devera se declarer impcdido de
partrcipar do processo de sl'lc,ao quando verificar que:
I - tenha participado,
nos ultirnos cinco anos, como associado,
cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organ,izac;50 da socicdadc civil participantc
(in chamamento publico; ou
II " sua atuacao no processo de sclecao configurar conflito de interes e, nos
tcrmos da Lei nU 12.813, de 16 de maio de 2013.
§ 1° - A declaracao de impedimento de rnernbro da comissao de selecao nan
obsta a continuidade do processo de selecao c a celebracao de parceria entre a organizacao
da sociedade civil eo organ ou a entidadc publica Municipal.
§ 2° - Na hipotese do § IU, 0 mernbro impedido dcvera ser imediatamentc
substiturdo,
a [im de viabilizar a realizacao ou continuidade do processo de selecao.

Se~ao III
00 Processo de Sele~ao

(b (;;.

II'-;/})
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divulgacao

Art. 15.
0 processo de selecao
e a homologacao
dos resultados.
Art. 16. A avaliacao das propostas

§ 1° - A~ propostas
cstabclecidos

PORTO SEGURO

abrangcra

a avaliacao

ten} carater eliminatorio

serao classificadas

das

propostas,

a

e classilicatorio.

de acordo com os crirerios de julgamento

no edital.

§ 2° - Sera eliminada a organizacao da sociedade civil cuja proposta esteja em
desacordo com os termos do edital ou que nao contenha as seguintes inforrnacoes:
I - a dcscricao da realidade objeto da parccria c 0 nexo com a atividade ou 0
proieto proposto.
II - as a,6cs a serem cxccutadas,
as metas a serern atingidas e os indicadores
que afcnrao 0 cumprimento
das metas:
III - os prazos para a execucao das acocs e para 0 cumprimonto das metas, e
J\ - 0 \ aim global.

Se~iio IV
Da divulgacao e da hornologacao

de resultados

Art. 17. A Administracao publica Municipal divulgara 0 resultado
proccsso de ,>clec;aono sell sluo eletronico oficial c na plataforma elctronice.
Art. 18. A", orgaruzacocs da sociedadc
resultado preliminar, no praL.o de cinco dias,
colegiado que a proferiu.

civil poderao aprescntar
contado da publicacao

preliminar

do

recurso contra o
da dccisao, ao

§ 1° - Os rccursos que nolo forem reconsidcrados pelo colegiado no prazo de 03
(tres) dias, contados do recebimcnto, dcvcrao ser encaminhados
autoridadc competcntc
para dccisao final.

a

§ 2° - 0::. recursos serao apresentados nos termos do Edital.
§ 3°_
o caso de selecao realizada
por consclho
gestor de fundo, il
compctcncia para decisao final do recurso podera observer regularnento proprio do
conselho.

§ 4° - Nao caber-a novo rocurso da decisao do rccurso previsto neste artigo.
§ S° - A rcvogacao ou anulacao do processo de Chamamento Publico .nii(),.&~ra
direito a indenizacao as organiz.. coes da sociedade civil p"ticip.nt~

~})
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Art. 19.
ApO!> 0 julgamento
dos recursos ou 0 transcurso
do prazo para
mterposicao de recurso, 0 orgao ou a cntidade publica Municipal
devera homologar e
divulgar, no seu sitio elctronico oficial e na plataforma eletronica, as decisoes rccursais
proferidas co resultado definitive do processo de selecao.

OA CELEBRA<;AO

Capitulo 1II
DO INSTRUMENTO

DE PARCERIA

Se~ao J
Do instrumento de parceria
Art. 20. 0 tcrmo de fomenlo ou de colaboracao ou 0 acordo de cooperacac
devera conter as clausulas es cnciais previstas no art. 42 da Lei nO ·13.019, de 2014.
Art. 21. A clausula de vigcnda de que trata 0 incise VI do caput do art. 42 da
lei n 13.019, de 2014, dcvera cstabelecer prazo correspondentc ao tempo neces aria para
<1 cxccucao
integral do objcto da parceria, passfvel de prorrogacao, desde que o periodo
total de vigcl1C1a nan exceda cinco anos.
Paragrafo unico.
O!> ca50S de cclcbracao
de tenno de colaboracao
para
de atividade, o prazo de que trata 0 caput, desdc que tecnicarnentc justificado,
podera scr de ate dez anos.

C\'CClll;<1O

Art. 22. Quando a cxccucao da parccria rcsultar na producfio de bern submetido
regime [uridico rolativo a propriedadc
intelectual, 0 termo ou acordo dispora, em
clausula cspecifica. sobre sua titularidade
c scu direito de uso, observado 0 interesse
publico c 0 disposro nil Lei nil 9.610, de 19 de fevcreiro de ·1998, c na Lei nil 9.279, de 14 de
maio lIe 1996.
.10

Paragrafo uruco.
A clausula de que trata estc artigo dcvera dispor sobrc 0
tempo C 0 prazo da licence, as modalidadcs
de utllizacao
e a indicacao quanta ao
alcance da licence. se unicamente para a tcrritorio
nacional au tambcm para outros
terri tori os.
Art. 23.
A clausula de definicao da titularidade
dos hens rcrnanescentes
adquiridos.
produzidos
ou transformados
com recursos repassados
pela adrninlstracan
publica municipal apos a fim da parceria, prevista no inciso X do caput do art. 42 da Lei
n" 13.019, de 2014, podera determinar a titularidadc dos bens remanesccntes:
I - para o orgao ou a entidade publica municipal,
quando nccess~~~tP
assegurar
a continuidade
do objcto pactuado, seja por meio da celebr~~~eno~
parccria, seja pela execucao direta do objeto pela administracao
publica MlInicJ~al;

CD '.')
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II - para a organizacao
da sociedade civil, quando os bens
continuidade da execucao de acocs de interesse social pela organizacao.

§

forem

uteis

a

Na hipotese do incise I do caput,
a organizacao
da sociedade civil
dcvera, <l partir da data da apresentacao
da prestacao de contas final, disponibilizar
os
bens para a adrninistracao
publica Municipal,
que devera rctira-Ios, no prazo de ate
noventa dias, apos 0 qual a organizacao da sociedade civil nao rnais sera responsavcl pelos
bens.
}O _

§ 2° - A clausula de detcrrninacao
da titularidade
dos bens rcmancsccntcs
para o orgao ou a cntidadc publica Municipal formaliza a promessa de transferencia da
propriedade de que trata 0 art. 35, § 511, da Lei nil 13.019, de 2014.
§ 3° - Na hipotese do incise II do caput, a clausula de definicao da titularidade
do ... bcns remanescentes
podera prover que a organizaceo da sociedadc civil possa realizer
do«,ao a tercciros, inclusive beneficiaries da polllica publica objcto da parceria, dcsde que
dcmonstrada sua utilidade para rcaliza,ao ou continuidadc de acoes de interes c social.
§ 4° -

a hipotcse do incise II do caput, casu a prestacao de contas final scja
rejeitada, a titularidade
dos bcns rcmanescentes
perrnanecera
com a organlzaceo
da
sociedadc civil, obscrvados os scguintcs procedimcntos:
I - nc'io :;cr,l exigido rcssarcimento do valor relative ao bern adquirido quando a
motivacao da n.'jci~ao nao estivcr rclacionada ao scu uso ou aquisicao, ou
II - 0 valor pelo qual o bern rcmanoscentc (oi adquirido devera ser cornputado no
calculo do dano an crario a ser rcssarcido,
quando a rnotivacao da I'CjCiC;dOestiver
relacionada ao seu uso ou aquisicao.
§ 5° - Na hipotcse de dissolucao da organlzacao da socicdade civil durante a
vigcncia da parceria:
I - os bens remanescentes deverao ser retirados pola adrninistracao
publica
vlunicipal,
no prazo de ale novcnta dias, contado da data de notificacao da dissoiucao,
quando a clausula de que trata 0 caput detcrrninar a titularidade disposta no incise I do

caput:

Uti

II - 0 valor pelo qual os bens remanesccntcs
foi adquirido
devera ser
computado
no calculo do valor a ser rcssarcido, quando a clausula de que trata 0 caput
determinar a titularidade disposta no incise [I do caput.
Se~ao II

Da cel ebracao
Art. 24. A celebracao do tcrmo de fomento Oll do termo de colabora~s~depend('
da indicacao e'pressa de previa dotacao orcarnentaria para execucao da parcet~Jf'~

•
~

C1J .fI!..{_~~(
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Paragrafo unico. A indicacao dos creditos orcamentarios e empcnhos necessaries
a cobertura de cada parccla da despesa a ser transferida em exercicio futuro devera scr
efetivada por rneio de ccrtidao de apostilamento
do instrurncnto da parcoria no excrcicio
em que a dcspesa estivcr consignada, nos tcrmos do disposto no inciso II do § 111 do art. 43.
Art. 25.
Para a celebracao da parccria, a adrninistracao
publica Municipal
convocara a orgaruzacao da socicdade civil sclecionada para, no prazo de 10 (dez) dias
utci'i, aprcscntar o seu plano de rrabalho, que dcvcra conter, no rninimo, os seguintes
elementos:
I - a de ...cric;.1o da realidade objcto da parceria, devcndo ser dcmonstrado
0
nevo com .1 atividade ou 0 projeto c com as metas a serem atingidas.
II - a forma de exccucao das acoes, indicando,
quando cabivel, as que
dcmandarao atua.;ao em rede,
1II - a dcscricao tic metas quantitativas
(' rnensuravcis a serem atingidas.
IV a dcfinic;ao dos indicadores, docurnentos c outros rncios a serern utilizados
para a afcri,ao do cumprirnento das metas.
V - a prcvisao de rcccitas e II cstimativa de dcspesas a serem realizadas na
ewnu;ao
UdS uC;Oc." incluindo
os encargos socials e trabalhistas c a discriminacao
dos
cu ...to~ indiretos ncccssanos a cxccucao do objeto.
VI - os valores a serem rcpassados mediante cronograma de dcsernbolso. C
VII - as a\Ocs que dcmandarao
pagarncnto (.'01 especie, quando for 0 caso, na
forma do art. 38.

§ 1° - A prcvisao de reccitas e dcspesas de que trata 0 incise V do caput devera
inrluir os elementos
indicatives
da rnensuracao
da compatibilidade
dos
custos
aprcscntados
com O~ prccos pratlcados no rncrcado ou com outras parcerias da rnesma
natureza, tal'> como cotacocs, tabelas de precos de associacoes profissionais,
publicacocv
cspccializadas
ou quaisqucr outras Fontes de inforrnacao dlsponiveis ao publico.
§ 2° - Sornentc sera aprovado 0 plano de trabalho que cstiver de acordo com a...
inforrnacocs ja apresentadas
na proposta, obscrvados os tcrmos c as condicoes constantes
no edital.
§ 3° - PMa fins do disposto no § 2(l, a administracao
publica Municipal podera
a realizacao de aiustes no plano de rrabalho, observados os termos e as condicoes
da proposta c do edital.
solicitar

§ 4(1- 0 pruo para realizaeao de ajustcs no plano de trabalho
dias uteis, contado da data de rccebimento da solicitacao aprescntada
socredadc civ il na forma do § 311•
.

'''''''u"' Mu"a",,, '0"'0 "G",O "."
•

CEP 45.810·000

V..o,d. d. Porto""M,
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a
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§ 50 - A aprovacao
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do plano
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de trabalho

nao gel'ara dirclto

a

celebracao

da

parceria
Art. 26.
Alem da aprescntacao
do plano de trabalho, a orgaruzacao da
sociedade civil selecionada, no prazo de que trata 0 caput do art. 25, devera cornprovar 0
cumprimcnto
dos requisites previstos no no inciso I do caput do art. 2°, nos incises I a V
do caput do art. 33 o nos incises 11 a Vll do caput do art. 34 da Lei nil 13.019, de 2014 c
a nao ocorrencia de hipotescs qut? incorram nas vedacoes de que trata 0 art. 39 da rcferida
Lei, que serao verificados por mcio da apresentacao dus scguintcs docurnentos:
I - copia do estatuto rcgistrado c suas alteracoes, em conformidade
com as
t?,igcncicls prcvrstas no art. 33 da Lei nQ 13.019, de 2014i
II - copia autenticada da ata de elcicao e posse da atual dirctoria da organizacao
da -ociedade Civil, registrada na forma da Lei;
ITl - comprovantc de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa [uridica - CNPJ,
crnitido no '>ltiO clctroruco oficial da Sccrctaria da Receita federal do Brasil, para
dernonstrar que a org.lru:lac;ao da socicdade civil cxiste ha, no minirno, 01 (urn) ana com
cada ...tru ativo
IV - com provantes de oxpcriencia prev ia nil rca liza,ao do objeto da parceria ou
dl' objeto de natureza sernelhante
de, no minirno, um ann de capacidade
tecnica c
opcracional, podendo scr admitidos, sern prejuizo do outros:
a) in ...trumentos de parceria Iirmados com 6rgaos e entidades da administracao
publica, organismos internacionais, crnprcsas ou outras organizacoes da socicdade civil;
b) rclatonos de atividadcs com comprovacao das a~Ocs descnvolvidas.
c) publicacoes,
pesquisas
c outras formas de producao
de conhecimento
rcahzada ... pela organizacao
da sociedadc civil ou a respcito dcla.
d) l urnculos profissionais
de integrantcs
da organizac;ao da sociedade civil,
sl'l.lm dirigcntes, conselheiros, asseciados. cooperados, emprogados, cnt re outros:
e) declaracoes
de cxperiencia
previa
c de capacidade
tecnica
no
dcscnvolvimcnlo
de atividadcs
ou projctos relacionados
ao objeto da parccria ou de
natureza
sernelhante,
emitidas
par orgaos
publicos,
instituicoes
de cnsino, redcs.
orgunizac;Ocs da socicdade civil, movimcntos
sociais, ernprcsas publicas OU privadas,
conselho ..., comissoc» ou comites de politicas publica-e ou
f) prernio ... de relcvancia rcccbidos no Pals ou no exterior pela organizacao da
sociedade civil:
V - Ccrtidao de Dcbitos Municipal;
VI - Ccrtidao de debito ...Estadual;
VII - Certidao de Debitos Relatives a Croditos Tributaries Federals e it Divida
Ativa del Uniao
Vlll - Certificado de Rcgularidade do Fundo de Carantia do Tempo de Service CRF/FGIS;
rx - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDTi
c~ r_!:._~ r

\

- rt.?tac;ao nominal atualizada dos dirigentes da organizacao
da soc'~e
0 estatuto,
com cnderec;o, tclefone, cndereC;o de correio eletronico, ~

chd,

conformc
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orgao expedidor da carteira de identidadc e nurnero de registro no Cadastro de Pessoas
Fisicas - CPF de cada urn deles;
XI - copia de documcnto que cornprove que a organizacao da sociedade civil
funciona no endcreco por cia dec1arado, como conta de consume ou contrato de locacao,
XU - dcclaracao do reprcscntante legal da organizacao da sociedade civil com
informacao de que a organizacao
e SCU5 dirigentes
nilo incorrem
em quaisquer
das
vcdacoes previstas no art. 39 da Lci nil 13.019, de 2014, as quais dcvcrao estar descrita ...
no docurncnto. e
XIII - declaracao do representantc legal da organizacao da sociedade civil obre a
cvistencia de instalacocs C outras condicocs materiais da organizacao Oll sobre a prcvisao
de contratar ou adquirir com recur ...os da parceria.
§ 1° - A capacidade tecnica e opcracional da organizacao da sociedade civil
independc da capacidadc ja instalada, adrnitida a contratariio de profissionais, a aquisicao
de bens e equipamcntos
ou a reali/ac;ao de services de adcquacao de cspaco fisico para o
curnprimcnto do objcto da parceria.
§ 2Q- Scrao consideradas
rcgularcs, para fins de cumprirncnto
do disposto
dos incises V a IX do caput, as certidocs positives com efeito de negativas.
§ 3° - A critcrio da organlnc;ao da socicdadc civil, os documentos prcvistos nos
incises VII e VITI do caput poderao ver substituidos
polo extrato emilido pelo Scrvico
vuxihar
de lnlormacocs
para
Transferencias
Voluntaries
- Cauc, quando
disponibilizados
pcla Sccretaria do Tcsouro Nacional do Ministerio da Fazcnda.
§ 40 - A organizacao da sociedadc civil devera cornunicar altcracoes em seus atos
...ocictarios e em seu quadro de dirigcntes, quando houver,
Art. 27. Alern dos docurncntos relacionados
no art. 26, a organizacao
da
sociedadc civil, pur meio de scu rcprcscntante
legal, dcvera apresentar, no prazo de que
trata 0 caput do art. 25, dec laracao de que:
I - nao ha, em seu quadro de dingentes:
.1) rnembro de Poder ou do Ministcrio Publico ou dirigcnte de 6rgao ou cntidade
da adrninistracao publica municipal; c
b) conjuge, cornpanherro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidadc,
at6 0 segundo grau. das pcssoas rnencionadas na alinca "a" destc incisor
II - nao contratara, para prestacao de services, servidor ou empregado publico,
inclusive aquelc que exerca cargo em comissao ou hmc;ao de confianca,
de urgao au
entidadc da administracao
publica Municipal cclebrante, ou seu conjuge, companheiro ou
parente em Iinha rota, colateral ou por afinidade, ate 0 segundo grau, rcssalvadas
as
previstas em lei cspecifica c na lei de dirclrizus orcamentarias, e
III - nao serao remunerados, a qualquer titulo, corn os rccursos repassados:
.1) mernbro de Poder ou do Ministerio Publico ou dirigente de ()rgao ou cntidadc
administracao
publica Municipal:
~'

hipoteses

del

')~

b) servidor
comissao

ou empregado

ou funcao de confianca,

publico,

inclusive

de orgao au cntidade

aquele

que

da administCE-o

pu~~a
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\1unicipal
celcbrante, ou seu conjuge, companheiro ou parente em Linha rota, colateral ou
por afinidade, ate 0 segundo grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei especifica e na
lei de diretrizes orcamentarias.
e
c) pessoas naturals condcnadas
pela pratica de crimes contra a administracao
publica Oll contra 0 patrimonio publico, de crimes cleitorais para os quais a lei cornine
pena privative
de libcrdade, e de crimes de lavagcm ou ocultacao de hens, direitos c
valores.

§ 1° - Para fins deste Dec re to, entcnde-se por membro de Poder 0 titular de
cLlrgo estrutural it organivacao polltica do Pais que exerca atividade tipica de govcrno, de
rorrna remunerada,
como Presidente
da Republica,
Governadores,
Prcfeitos, c sous
re-..pectivos vices, vlrrustros de Esrado, Secretaries
Estaduais
c Municipais,
Senadores,
Deputados Federals. Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder [udiciario c
mernbro ...do Ministerio Publico.

§ 2

Para fins destc Oecrcto, nao sao considcrados
integrantc ... de consclhos de direitos e de politicas publicas.
U

mernbros

de Poder

(IS

Art. 28. Caso w verifiquc irrcgularidade formal nos docurnentos aprcscntados
no ... terrnos dos art 26 cart. 270Ll quando as certidoes refcridas nos incise .. V a IX do caput
do art. 26 cstivcrem com prazo de vigcncra expirado c novas certidocs nao cstivcrcrn
disporuv d" clctrorucarnente,
a organizacao da sociedadc civil sera notificada para, no pra:l()
de 10 (dcz) dias rcgularizar a documentacao,
sob pen a de nao cclebracao da parceria,
Art. 29 - 0 momenta da verificacao do cumprirnento
dos requisites para a
de parccrias, " admlnistracao
publica municipal devera consultar os cadastros
rnunicipais, c...taduai .. c fcdcrais para verificar se htl informa,ao sobre ocorrencia impeditiva
;, relcrid, celebracao.
cclcbracao

§ 10 - Para fins de apuracao

do constantc no inciso IV do caput do art. 39 da
n 13.019, tic 20H, 0 gestor da parceria verificara a existencia de con tal. rejeitadas
ambito federal, estadual, distrital ou municipal que constcrn da plataforma olctronica
que trata 0 art. 3", cujas informacocs
prepondcrarao
sobre aquelas constantcs
docurncnto
a que <,c refere 0 incise Xl do caput do art. 26, sc houver,

Lei
em
de
no

§ 20
Estados,
informem
sociedade

devera

A plataforma
clctronica
disponibilizara
funcionalidadc
para que 0"
os Municipios
c 0 Distrito Federal, inclusive seus Tribunais de Contas,
accrca da rejei,ao de contas de parcerias por elcs firmadas com organizacocs da
civil.

Art. 30. 0 parecer de t'>rgao tecnico - CGM - Controladoria Geral do
so pronunciar a respeito dos itens enumerados no incise V do caput

Il'i n" 13.019, de 2014.

~
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Paragrafo unico. Para fins do disposto na alfnea "c" do inciso V do caput do art.
35 da Lei nil 13.019, de 2014, 0 pareccr analisara a compatibilidade
entre os valores
apresentados
no plano de trabalho, conformc disposto no § 1'1 do art. 25, e 0 valor de
referenda ou teto indicado no edital, conforme disposto no § &l do art. 9Il.
Art. 31.
0 pareccr juridico sera emitido
pcla Procuradoria
Coral
\!1UnlClPIO,
pelos orgaos a eli! vinculados
ou pelo orgao juridico da entidade
adrnini tra,ao publica Municipal.
§ 1° 0 parecer de que trata 0 caput abrangera:

do
da

r - analise
II
ou pur outra

da juridicidade das parcerias. e
consults sobre duvida especifica
apresentada
auroridade
que se manifcstar no proccsso,

§ 211 A marufestacao

nfio abrangera

pelo

a analise de contcudo

gestor

da parceria

tl1cnico de docurnentos

do processo.

§ 1u A manifestarao

individual em cada processo sera dispensada
quando ja
houver parecer sobre minuta - padrao e em outras hipotcses dcflnidas no ato de que trata 0
l:j 4'.
§ ~"- All) do Procurador Goral do Municipio disciplinara 0 dlsposto neste artigo,
Art. 32. Os termos de fornento edt' colaboracao !>crao firmados pelo dirigcntc
maximo da cntidade da administracao
publica Municipal, pcrrnitida a delcgacao, vcdada
a subdctcgacao.
CAPiTULO

IV

DA EXECU<;AO DA PARCERIA

Se~ao I
DOl Iibcracao e da contabitizacao

dos recursos

Art. 33. A Iiberacao de rccursos obedorera ao cronograma de descmbolso que
consonancia com as mctas da parceria.
§ 10 - O!> rccursos serau dcposltados em conta corrcnte especiflca, iscnta de
tarifa bancaria, em instituicao financeira publica.
§ 2° - 0" recursos scrao autornaticarnente
aplicados em cadernetas de poupanca
ou fundo de aplicacao financeira de curio prazo, cnquanto
nao empregados
na sua
Iinalidadc.
guardara

§ 30 - Fica vedado 0 rcpasse integral dos recursos antecipadamente
a execucao da
parceria, exccto quando a execucao do projeto ou atividade assim 0 exigir e desdc cwc.haja
previsao exprcssa no Plano de Trabalho e [ustificativa do gestor da parceria autoJ~la
Secretario

Municipal

ou polo drrigente

maximo

da entidade

municipal.
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Art. 34. As liberacoes de parcclas serao retidas nas hipoteses prcvistas no art. ~
da Lei nC 13.019, de 2014..
§ 1 - A verificacao das hipotescs de retencao previstas no art. 48 da Lei nD
13.019, de 2014, ocorrera por meio de acoes de monitoramento
e avaliacao, incluindo:
I - a verificacao da existencia de denuncias aceitas:
II - a analise das prestacoes de contas anuais, nos termos da alinea "b" do inciso
I do § 41l do art. 61;
III - as medidas adotadas para atender a eventuais recomendacocs
exlstentes
dos orgao .. de controle interne e cvternor e
IV - a consulta aos cadastros
c sistemas
federais que permitam
aferir a
regularidade da parceria.
~ 211 0 atraso injustificado no cumprimcnto
de metas pactuadas no plano de
trabalho configura inadimplcmento
de obrigac;ao cstabelccida no termo de fomento ou de
colaboracdo, conformc disposto no incise II do caput do art. 48 da Lei nO 13.019, de 20]4.
s l' A., parcerias com recursos depositados em conta correntc especifica e nao
utili/ados
no pra/o de 365 (trezentos c scssenta c cinco) dias dcverao ser rescindidas
conforme previsto no inciso 11 do § 4° do art. 61.
~ 411 0 disposto no § 3u podera ser cxcepcionado quando houver exccucao
parcial do objeto, desdc
que prcviarnentc
[ustlficado
pelo gestor da parccria
e
autorizado
polo dirigentc maximo da entidade del administracao
publica Municipal.
Art. 35. 0:. rccursos da parccria geridos pelas organizacoes da sociedade civil,
inclusive pelas executantes nao cclebrantes
na atuacao em rode, estao vinculados
ao
plano de trabalho e nao caractcdzam
receita propria c nom pagamento
par prcstacao
de ser\'l~'O', e devern ser alocados nos sells rcgistro
contabcis conforme as Normas
Brasitcira ....de Conrabilidadc.

Das compras e contratacocs

Se~ao IT
e da realiza~ao de despesas e pagamentos

Art. 36 - As compras c contratacoes
de bens e services pela organizacao da
sociedadc civil com recursos transferidos pcla administracao
publica municipal adotarao
metodos usualmcnte utilizados polo setor privado.

§ 1° -

J\

oxecucao das despesas rclacionadas ~ parceria observara, nos tormos

de que trata 0 art. -t5 da lei nil 13.019, de 2014:
I - a responsabilidade
exclusive
da organizacao
da sociedade
civil pelo
gcrenciamcnto
administrative
e Iinanceiro dos rccursos rccebidos, inclusive no que disser
re....
peito as despcsas de custeio, de investimento e de pessoal: e
11 - a responsabilidadc
exclusiva
da organizacao
da sociedade
~o
pagamenro dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais
it execucao do objcto previsto no tenno de fomento ou de cOlabara~~o
91:!e ~ao
implica responsabilidadc
solidaria OU subsidiaria da adrninistracao
c~l li
.

~~ona~4.$:

~uE"l
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quanto
it inadlmplencia
da organizacao
da sociedadc
civil em relacao ao referido
pagamento.
aos Onu.., incidentcs sobrc 0 objcto da parccria ou aos danos decorrcntes de
rt'..,triC;ao it sua cxecucao.

§ 2° - A organizacao da sociedade civil dcvera verificar a compatibilidade
entre
o \ alor previsto para realizacao da dcspesa, aprovado no plano de trabalho, e 0 valor
efctivo da compra ou contratacao,
mediante a utilizacao de urn dos scguintes pararnetros:
1- Portal de Compra governarncntalhttp://www.comprasnct.ba.gov.br/
U - pesqui-a publicada em midia cspccializada, sitios elctronlcos espocializados ou
de dornmio amplo, desde que contenha a data c hora de acesso.
Ill - contratacoe-, sirnilarcs em exccucao ou concluidos nos 180 (ccnto c oitcnta)
dias anteriorcs .:t data da pesquisa de prc,os; ou
IV - pesquisa com, no minimo, tres forncccdorcs ()1I prestadores de service.

§ 1° -

0

caso do inciso I sera adrnitida a pcsquisa de um unico preco.

§ 2
media

Ott 0

U - No ambito
de cada pararnetro,
menor dos precos obtido .

0

resultado

da pesquisa

de preC;()!' 'icn) a

§ 3°" A Ulili7cl,ao de outre metodo para cl obtcncao do resullado
prccos, dcvera ser dcvidarncnte
justificada pelo dirigentc e previarncnte
\dminbtra\ao
Publica Municipal.

da pesquisa de
aprovada pela

§ 4° I\.u caso do incise IV deste arugo, somente scrao admitidos
datas n.'io sc difcrenciem em rnais de ISO(cento c oitenta) dias.

os prccos cuias

§ 5° - Para a obtcncao
conviderados os preros
fundamentados.

do resultado da pesquisa de prccos, nan podcrao ser
incxequiveis ou os excessivamente
clcvados, conforrnc crtterios

Art. 37. A::.organizacoes da socicdade civil deverao obter de scus Iomecedores e
prestadores de ..,en icos notas, comprovantes
fiscais au rccibos, com data, valor, nome l'
numero de inscriceo no CW] da organlzacao da socicdade civil c do CNP) ou CPF do
Iornecedor ou prestador de service, para fins de comprovacao das despcsas.

§ 1° - A organizacao da socicdade civil dcvera registrar
despesas
realizadas
na plataforma
cletronica, sendo dispensada
comprovantes fiscais ou recibos referentes as dcspesas.
§ 2° docurncntos

As organizacoes
da sociedade
onginais referidos no caput, con forme

os dados referentes as
a insercao de notas,

civil deverao manter
disposto no art. 58.

0

al~£:a.os

:.9
+;

en c~~_f;12)
V..
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Art. 38.
Os pagamentos
devcrao
sujcita d identificacao
do bencficiario

eletronica

ser realizados
mediante
transferencia
final na plataforma eletronica.

§ 10 - 0 termo de fomcnto Oll de colaboracao podera admitir a dispensa da
do caput I.' possibilitar a rcalizacao de pagarnentos em especie, apos saque

c,igcncia
a conta bancaria especifica da parceria, na hipotese de impossibiJidade de pagamento
mediante transferencia elctronica, devidarncntc
justificada pela organizacao da sociedadc
civil no plano de trabalho, que podcra estar relacionada, dentre outros motivos, com:
I - 0 objeto da parceria.
II - a regido ondc se dcscnvolverao
as ac;6es da parceria: ou
III - cl natureza dos services a ...crem prcstado ... na exccucao da parccria.

§ 2" - 0 ... pagamentos em especie l",tarao rcstritos ao limite individual de R$
1.000,00 (mil reais) por bcncficiario,
levando-sc em conta toda a duracao da parceria,
ressalvada disposicao especifica nos termos do § 3Q•

dispora

§ 301 Ato do dirigcnte maximo da cntidadc da adrninistracdo publica
sobre os cnterios l' limites para a <lutori/.lc;ao do pagamenlo em espccic.

§ 411 0 s pagamcntos rcalizado ... na forma do § lU nao dispcnsarn
beneficiario

final da dcspesa

na plataforma

Municipal

0 rcgistro

do

eletronica.

a

Art. 39. Os cu ...tos indiretos necessaries
execucao do objeto, de que trata
inciso 111 do caput do art. 46 da Lei nit 13.019, de 2014, podcrao incluir, entre outras
despesas, aquclas com internet, transporte, alugue!, telefone, consume
luz e rcmuncrarao de servicos contabeis e de assessoria [urfdica.

0

de agua c

Art. 40. A orgarU7a(aO da socicdadc
civil somcntc pod era pagar despesa
em data posterior
ao tcrmino
da evccucao do termo de Iornento ou de colaboracao
quando 0 faro gorador da dcspesa tiver ocorrido durante sua vigencia.
Art. 41. Para O!> fins deste Decrcto, considera-se cquipe de trabalho 0 pcssoal
nece ......
,irio j execucao do objcto da parcoria, que podcra incluir pessoas pcrtcncentcs an
quadro da organizacao da sociedade civil ou que vicrem J ser contratadas,
inclusive 0<;
dirigcntes, desde que excrcam a,30 prevista no plano de trabalho aprovado, nos tcrrnos
da legislacao civet e trabalhista.

a

Pardgrafo
unico,
E vedado
adrninistracao
publica Municipal
praticar
atos de ingerencia na sclecao e na contratacao de pessoal pela organizacao da socjedadc
civil (Ill que direcionern 0 recrutamcnto
tie pessoas para trabalhar OU pres tar ~e~I'c£~jja
referida organivacao.
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Art. 42. Poderao ser pagas com recursos vinculados
a parccria as despesas
com remuneracao
da equipe de trabalho, inclusive de pcssoal proprio da organizacao
da sociedade
civil, durante a vigencia da parceria, podcndo conternplar as dcspesas
com pagarncntos
de impostos, contribuicoes
socials, Fundo de Garantia do Tempo de
Service - FGTS,
fcrias,
decimo - terceiro
salario,
salaries
proporcionais,
verbas
resci-orias
c dernais cncargos socials c trabalhistas, desdc que tais valorcs:
I - cstciarn previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais
ao tempo
cfctivamentc dedicado a parccria: e
II - sejam compativeis
com 0 valor de mcrcado c observem os acordos e as
convencoes coletivas de trabalho.
§ l' \;05 cases em que a rcrnuneracao (or paga proporcionalmentc
com recursos
da parceria, .1 organiza,ao
da socicdade civil devera inserir na plataforma olctronica a
memoria de calculo do raleio da despcsa para fins de prestacao de contas, nos termos do
paragrafo unico do art. 56, vcdada J duplicidade ou a sobreposicao de Iontes de recursos no
custom tic urna mesma parcela da dcspesa.
§ ~ Poderao ser paga., diarias referentes a dcslocarncnto,
hospcdagem
e
alimcntacao,
nos cases em que a cxccucao do objeto da parccria assirn 0 exigir, para a
1.'<!UIpt? de trabalho 1.\ para 0'> prcstadorcs
de service voluntario, nos termos da Lei nU 9.608,
de l8 de fcverciro de 1998.

§ 3 0 pagarnento das verbas rcscisonas tic que trata 0 caput, ainda que
termino da cxccucao
da parccria, sera proporcional
ao pcrlodo de atuacao do
profivxional na execucao das metas previstas no plano de trabalho,
§ 411
A organiz acac da sociedadc
civil devers dar arnpla transparencia,
tnclusiv C na plataforma elctronico, aos valores pages, de mancira individualizada,
a titulo
de rcnumcracao de sua equipe de trabalho vinculada a execucao do objeto e com recursos
del porceria, [untamcnte it divulgacao dos cargos c valor ...s, na forma do art. 80.
<1

po., ()

Sc~ao JIl
na parceria

Oas alteracdes

Art. 43. 0 orgao ou a entidade da administracao
publica Municipal
podera
autorizar ou propor a alteracao do termo de forncnto Oll de colaboracao ou do plano de
trabalho, a~)()~, respcctivamente,
solicitacao fundarncnt ada da organizacao da sociedadc
(1\ II ou sua anuencia,
desde que nao haja alteracao de seu objcto, da scguinte forma:
I - por terrno adilivo
parceria para:
a) arnpliacao de ate trinta por cenro do valor global;
b) rcducao do valor global, scm limitacao de rnonlante:
c) prorrogacao da vigencia, observados os limilcs do art. 21; au
d) alteracao da destinacao dos bens rernanesccntes: Oll
,;:
II - por certidao de apostilamcnto,
nas dernais hipoteses de alterac;aCl, §I)~<:om6:
a) uhlizac;ao de rendimentos
de aplicacoos
financeiras
ou de sald9 "portl ntur

a

existcntes

antes do termino da execucao da parccria.

~

~
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b) ajustes da execucao do objcto da parceria no plano de trabalho: ou
c) remanejamcnto de recursos scm a altcracao do valor global.

§ 1° - Scm prejuizo

das altcracoes
previstas
no caput, a parceria devera
certldao
de apostilamcnto,
indepcnde.ntcmentc
de anuencia da
organizacao da sociedadc civil, para:
I - prorrogacao da vigencia, antes de seu termino, quando 0 orgao OU a entidade
da adrninistracao
publica municipal fiver dado causa ao atraso na liberacao de rccursos
financciros, Iicando a prorrogacac limitada ao exato perfodo do atraso verificado, au
....
er

altcrada

por

II - indicacao

dos creditos orcarncntarios

de exercicios

futuros.

§ 2° 0 llrgao Ott a entidadc publica dev=ra sc manifestar sobre a solicitacao de
que trata 0 caput
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua apresentacao,
fk,lI1d() 0 prazo suspenso quando forem solicitados
osclarecimentos
organizacao
da
...ociedadc civil.

a

§ 3° - No caso de h!rmino da execucao da parceria antes da manifestacao
sobrc a -olicitacao de ailcrnc;ao da dcstinacao dos bens rcrnancsccntcs,
a custodia dos
bens permanccera
sob a responsabilidadc
da urgani/a,ao
da sociedade civil ate a
dccisao do pedido.
Art. 44. A rnamfe ta,ao juridica da Procuradoria
Coral do Municipio,
0
dispensada nas hip6lCSCS de que tratam a allnea "c" do Incise leo incise TI do caput do
art ·n c o!-.incises I c II do § 10 do art. 43, scm prejuizo de consulta sobre duvida juridica
especifica aprcscntada pelo gestor da parccria Oll por outra autoridade que ..e manifestc no
processo.
CAPITULO V
DA ATUA~AO EM REDE
Art. 45. i\ execucao das parccrtas pede 51> dar por atuacao em rode de duas ou
mais orgam.tac;Ocs da socicdade CIvil, a ser formalizada mediante assinatura de terrno de
atuacao em rcdc,

§ 1° \ atuacao em rede pode se cfetivar
coincidentcs,
quando
ha identidadc
de intervencoes,
cornplemcntares
a execucao do objcto da parceria.
§ 2° - A rode dcve tier composra pm:
- uma
adrninistracao

''''''''"

publica

•

organizacao
Municipal,

.. MUN''''''

da

socicdade

civil

que ficara responsavel

pela realizacao
de a~Oes
ou de acoes difcrcntes
e

celebrante

da

pela rede e atuara

v="", '".n.""~'

OE",,",0 "G",O • "".
55.,,~.
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supervisors,
mobilizadora
e orientadora,
podendo participar
diretamente
ou nao da
exccucao do objeto. c
II - uma ou mail> organizacoes da socicdade civil cxccutantes c nao celebrantcs
U.1 parceria com a adrninistracao
publica municipal,
que deverao
executar
a~Oc'"
relacionadas
ao objeto da parccria definidas em comum acordo com a organizacao da
...ociedadc ci\ il celebrante.

§ 3° - A atuacao
descaracteriza
celebrante,

em rode nao caracteriza subcontratacao
a capacidade
tccnica e opcracional
da organizacao

de services e nem
da socicdade civil

Art. 46. A atuacao em rode sera Iormalizada entre a organizacao da socicdade
civ il cclcbrante l' cada uma das organizacoes
da sociedade
civil exccutantes
e nan
celebrantcs por rneio de tCrI110 de atuacao em redc.

o

Lerma de atua,ao
em redc cspccificara
dircitos e obrigacoes
nxrprocas,
e estabclcccra,
no rninimo, as a,c3cs, as metas c os prazos que serao
descnvolvidos
pcla organi/<I,ao da socicdade civ il cxecutante e nao celebrante e 0 valor a
scr rcpassado pela organlzacdo da sociedadc civil cclcbrante.
§ 2° - A organiza,ao
da socicdadc
civil colobrantc devera comunicar
11
adrnini ..trat;ao publica municipal
a assinatura do Lerma de atua,ao em rede no prazo de
all' 20 (vinic) dial> utcis, contado da data de sua assinatura,
§ 3° \Ja hipotesc de 0 termo de atuacdo em rode ser rescindido,
a
organtla~c1() da sociedade
civil cclcbrante devera comunicar 0 fato it adrninistracao
publica municipal no prazo de 05 (cinco) dias utei s, contado da data da rescisao.
~ 4' j\ orgaruzacao da socicdade
CIvil cclcbrante
devera asscgurar,
no
memento da cclebracao do termo tic atuacao em rede, a rcgularidade juridica e fiscal da
orgruu7a,5n da socicdadc civil oxccutantc c nao celcbrante, que sera verificada por meio
da aprescntacao dos seguintes docurnentos:
I - comprovantc
de inscricao no CNPJ, cmitido no sirio cletronico oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - copia do estatuto e cvcntuais altcracoes registradas:
III - ccrtidoes previstas nos incises V a VTlI do caput do art. 26i e
IV - declaracao do represcntante
legal da organizacao
da sociedade
civil
cxocutantc c nan celebrante
estaduais c foderais.

de que nao possui

impedimento

nos cadastros

rnuncipais,

§ 5° - Fica vedada a participacao
em rede de organizacao
dOl sOcieda"rP
executante e nan celebrante que tenha mantido relacao juridica com, no mi~.WJ,unt
dos integrantes
da comissao
de selecao responsavel
pelo chamamento
p
leo
resultou na celebracao

da parceria.

(j:)'
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Art. 47. A organizacao
da socicdade civil celebrantc devers comprovar
a
administracao
publica municipal
0 cumprimento
dos requisites previstos no art. 35-A
da Lei nil 13.019, de 2014, a scrcm verificados
por meio da aprcsentacao dos seguintes
docurnentos:
r - comprovante de inscricao no C Pj, cmitido no sitio eletronico oficial da
Secretaria da Reccita Federal do Brasil, para dcmonstrar quc a organizacao da sociedade
civil celebrante existe ha, no rninirno, cinco anos com cadastre ativo, c
11 - comprovantes
de capacidade
tccnica C operacional para supervisionar
e
orientar a n..xie, sendo admitidos:
a) declaracoes de organizacocs da sociedadc civil que componharn a redo de que
a celebrante participe ou tenha participado:
b) cartas
de principios,
rcgistros
de rcuniocs
ou eventos
C
outros
documcntos
publico!'> de redes de que a celebrante participe ou tenha participado. ou
c) relatonos de atividades com comprovacdo das acoes desenvolvidas
em rede
de que a cclebrantc participc ou tenha participado.
Paragrafo unico. A adrninistracfio publica municipal verificara se a organizacao
da socredade civil celebrante cumpr!? os requisites previstos no caput no memento da
cclcbracao d,l parccria.
Art. 48. A organizacao da socrcdade civil cclebrantc da parccria c rcsponsavel
polo- atos realivados pela rede,
S 1~ Para fins do disposto no caput, os direitos c as obrigacces
da
organinc;ao
da sociedade civil cclebrantc perantc a administracao
publica municipal nan
poderao ser sub-rogados a organizacao da socicdade civil cxecutanre c nao celcbranto,
§2
.1 hlpotesc
de irregularidadc
ou dcsvio de finalidade na aplicacao dos
rccursos da parcena, as organizacoes da sociedade
civil exccurantcs
e nao celebranrc ...
rc-pondcrao
...ubsidiariamentc
ate o Iim ill' do valor dos recursos recebldos ou pelo valor
devido em razao de dana an crario.
S 3 A adrninistracao publica \Ilunicipal avaliara e monitorara a organizacao
da sociedade
civil celebrante,
que prestara informacoes sobre prazos, rnetas c acocs
evecutadas pelas organizacocs da socicdade civil cxccutantes c nao celebrantcs.
§ -1" As organivacoes da sociedade civil executantes e niio celebrantes deverao
aprcsentar infom'1a,(ic~ sobre a cxecucao das ac;Ocs, dos prazos c das metas C documentos
l' comprov antes de despesa ..., inclusive com 0 pessoal contratado,
necessaries
prestacao
de contas pel" organlzacao da socicdadc civil celebrantc da parccria, con forme descrito
no termo de atuacao em rode e no inciso I do paragrafo unico do art. 35-A da Lei nO 13.019,
de 2014.
0

a

§ 5° - 0 ressarcirnento
celebrante

nao afasta

evecut arites

0

0

ao erario realizado pela organizacao
seu dircito de rcgrcsso contra as organizacoes

nao cclebrantes.

----

da sociedade civil
da soc~
~h

(2::J ~~~~~
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CAPiTUlO
DO MONITORAMENTO

VI

E DA A VALIA(:AO

Se~aoI
Da comissao de monitoramento

e aval i acao

e

Art. 49.
A comissao
de monitoramento
e avaliacao
a inl>tancia
administrativa
colegiada
responsavcl
pclo monitoramcnto
do conjunto de parcerias,
pel" proposta
lie aprirnorarnento
dos procedimcntos,
pela padronizacao
de objetos,
cu ..tos c indicadore s e pela producao de entendirnentos
voltados a priorizacao do controle
de resultados,
sendo de sua compctencia
a avaliacao e a homologacao
dos rclatorios
tecnicos de rnonitoramento
e avaliacao.

§ 1°
0 6rg50 ou a entidade
publica
Municipal
designata,
ern ato
especifico, os integrantes da comissao de monitorarncnto
e avaliacao, a ser constituida
por pelo menos urn servidor ocupante
de cargo efetivo ou emprego pcrmancntc do
quadro de pessoal da adrninistracao publica Municipal.
§ 2' A comissao de monitoramento e avaliacao podera solicitar assessoramento
tt'CI1ICO
de l· ... pccialista que nao seja membro desse colcgiado para subsidiar scus trabalhos.
§ 3° 0 organ Oll a cntidadc publica Municipal
pod era estabeleccr
uma ou
mais corru-socs de monitorarnento
c avaliacao, observado 0 principio da eficiencia.
§ 4° A comi ...san de monitorarnonto
l' avaliacao
se reunira mcnsalrnente
a
fim de a\ altar a cxecucao das parccrias por mcio da analise das acoes previstas na Secao
II deste Capitulo.
§ S° 0 rnonitoramonto C (I avaliacao da parceria cxccutada com recursos de
Iundo espcofico
..erao rcalizados
pela comissao de monitorarncnto
e avaliacao a ser
consntuida polo respective conselho gestor, conforme lcglslacao especifica, rcspeitadas a...
l·,igcncias da Lei n\' 13.0J 9, de 2014, t· deste Dccrcto.
Art. SO. 0 mcmbro da cornissdo de rnonitorarnento
c avaliacao devera sc
dcclarar irnpedido
de participar
do monitoramento
c da avaliacao da parccria quando
\ erificar que:

dirigcnte,

1 - tenha participado,
nos ultirnos cinco anos, como associado,
consclheiro ou empregado da organizacao da socicdade civil:

II - sua atuacao no monitorarncnto
no'> termos da Lei n" 12.813, de 20 13i OU
III - tenha participado da comissao

e na avaliacao

configure

cooperado,

conflilo de interesse,

de selc,ao da parccria.

Secao IT
Das acoes e dos procedimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO - Pra~a Visconde de Porto Seguro, 55. Casa da lenha
CEP .• 45.810-Ooo
PORTO SEGURO • BAHIA
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Art. 51. As acoes de monitoramento
c avaliacao terao carater prevcntivo c
saneador, objetivando
a gestae adequada e regular das parcerias, e devem ser registradas
nil plataforma
eletronica.

§ 1° As acoes de que trata 0 caput contcmplarao
a analise das informacoes
acerca do processamento
da parceria constantes
da plataforma clctronica, inc1uida a
possibilidadc
de consulta as rnovimcntacocs
da conta bancaria especifica da parceria,
alern del vcrificacao,
analise e manifcstacao
sabre cvcntuais
dcnuncias
cxistentes
relacionadas a parccria.
§ 2° 0 tcrmo de fomento ou de colaboracao devera prever proccdimentos
de
rnonitorarncnto
e avaliar;no da cxccucao de seu objcto a serem realizados pclo orgao au
pela entidadc da adrninistracao publica Municipal.
§ 3° A .. acoes de monitoramento
e avaliacao podcrao utilizar ferramcntas
tccnologicas de vcrificacao do alcancc tic resultados, incluidas as redes socials na internet,
aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informacao.
§ 4° 0 relatorio tecnico de monitorarnento
c avaliacao de que trata
da Lei n" 13.019, de 2014, sera produz ido na forma estabclecida polo art. 60.

0

art. t;9

Art. 52, 0 orgao ou ol entidade da adrninistracao
publica Municipal
devcra
realizar visita hknilcl rncnsal in loco para subsidiar a monitoramento
da parccria, nas
hipotescs
em que esta for cssencial para verificacao do cumprimento
do objeto da
parceria c do alcance Lias mctas.

§ 1° 0 orgao ()U a entidadc publica Municipal devera notificar prcviamentc a
organiza,<lo da socicdadc civil, no prazo rrunirno de tres dias uteis anteriorcs
realizacao
da "bita tL'Cnica in I(leo.

a

§ 2° Sempre que houvcr visita tecnica in loco, 0 resullado sera circunstanciado
em rclatono de \ isita tecmca in loco, que sera rcgistrado
na plataforma
cletronica
c
env iado a organizacdo
da socicdade
civil para conhecimento, csclarecimcnto
c
providencias
e podera enscjar ,1 rcvrsao do relatorio,
a criterio do orgao ou da
entidade da administracao
publica municipal.
§ 3° A visila tecnica in loco nat) sc confunde com as acoes de Iiscalizacao e
realizadas
pelo orgao au pela entidade da administracao
publica municipal,

auditoria
pclos organs de controle interne e pelo Tribunal de Contas dos Municipios.
Art. 53.

public. municipal

Nas parccrias
realizara,

com vigencia superior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
•

CEP 45810·000

a urn ano,

0

6rgao

sempre que possivel, pesquisa de satiSf'~

OU

_l~Wr:'
0
t..f!tf'd;/C
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§ 1° A pcsquisa de sati!,fa~ao tera por base criterios objetivos de apuracao da
satbfa~ao dos beneficiaries
e de apuracao
da possibilidadc
de melhorias
das acoes
descnvolvidas
pela organizacao
da sociedade
civil, visando
a contribuir
com 0
cumprimento
dos objetivos pactuados
e com a reorientacao
e 0 ajuste das metas e
das acoes definidas,
§ 2°
A pesquisa de satisfacao
podera ser realizada diretamente
pela
adrninistracao
publica municipal,
com rnetodologia presencial ou
distancia, com apoio
de tercciros, por delegacao de competencia
ou por mcio de parccrias com orgaos ou
entidades aptas a auxiliar na realizacao da pesquisa.

a

socicdade

§ 3° i\I,) hipotese de realizacao da pesquisa de satisfacao, a organizacao
civil podera opinar sobre 0 contcudo do questionario que sera apJicado.
§ 4° Sernpre

que houver pesquisa
de satisfac;ao,
circunvtanciada
em docurncnto que sera enviado a organizacao
conhecimento, csclarccirncntos
e cvcntuais providencias.

CAPiTULO

da

a sistcmatizacao
sera
da sociedade civil para

VII

DA PRl:.STAc;AO DE CONTAS
Sec;ao I
Di sposi cdes gerais
Art. 54. A prestacao de contas tera 0 objetivo de demonstrar
c vcrificar
resultados c devera contcr elementos que perrnitarn avaliar a oxccucao do objcto eo alcance
das rnctas.

a

Paragrafo unico.
Na hipotesc de utll<l~a() em redo, cabcra
organizacao da
sociedade CIvil cclebrante apresenrar a prestacao de contas, inclusive no que sc referc
as acocs cxecutadas
pclas
organlzacoes
da sociedadc
civil executantcs
c nao
celebrantes.
Art. 55. Para fins de prcstarao de contas anual
sociedade
civil
devera
apresentar
relatorio de execucao
eletronica, que con tera:

e final, a organizacao
da
do objeto, na plataforma

I - a demonstracao
do alcance das metas referentcs 30 periodo de que trata a
prestacao de contas:
11- a descricao das acoes desenvolvidas
para 0 cumprimento do objeto.
III - os documentos
de comprovacao
do cumprimcnto
do objcto, como J;iStas
de presenca, fotos, videos, entre outros: e

""mUM
•

MU",""lO'

"'",0

(EP .. 45.810 000

"GURO• ,,'" V"",nde " Port. segure. S5'~~"
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1\ - os documcntos

§ 10

-

de comprovacao

0 relatorio de que trata

0

PORTO SEGURa

do cumprimento

caput

devcra,

da contrapartida,

ainda,

fomecer

quando

elementos

para

1- dos impactos econornicos ou sociais das acocs desenvolvidas.
II - do grau de satisfa,ao do publico-alvo, que pod
scr indicado por meio de
pcsquisa de satisfacao, declaracao de cntidade publica au privada local e declaracao do
con ..elho de politica publica setorial, entre outros: C
1lI - da possibilidade de sustentabilidadc
das acoes apes a conclusao do objeto.

era

§ 2°

informacoes
de que trata 0 § 1\' scrao Iornecidas
por mcio da
aprcscntacao
de documcntos e pur outros rneios previstos no plano de trabalho, conforme
definido no incise IV do caput do art. 25.
J\!>

§ 3"

0 (.)rgao ou a entidadc da administracao
publica municipal
podera
divpensar a observSncia do § }Il deste artigo e da allnea "b" do incise Jl do caput do art. 61
quando ,1 cvigencra for desproporcional
a complcxidadc da parceria au ao interesse
publico, mediante justificative previa.

hipotese

§ 4° J\ organlzacao
da sociedadc
civil
de nao cumprimcnto do alcance das rnctas,

devcra

aprescntar

justificaliva

na

Art. 56.
Quando
a organizacao
da sociedadc
civil nao comprovar
a
,1 lcance
das
rnetas
au quando
houver evidcncia de cxistcncia de ato irregular, a
admini.,lr.l<;ao publica municipal e,igini a aprescntacao de rclatorio de exccucao financeira,
lJlll' dcvera canter:
I - a rclac;ao das reccitas o despesas
reallzadas,
inclusive
rcndimcntos
financeiros,
que posslbilitern
a comprovacao da obscrvfincia do plano de trabalho:
II - o comprovante
da dcvolucao do saldo romancsccntc
da conta bancaria
cspecifica, quando houver;
III - 0 evtrato da conta bancaria cspecifica:
IV - a memoria de calculo do ratcio das dcspesas, quando for 0 caso,
V - a rcl<lc;ao de bens adquiridos, produzidos ou transforrnados,
quando houver:
VI - copia simples das notas c dos comprovantes
fiscais ou recibos. inclusive
holerites com data do documcnto, valor, dados da organizacao da socicdade civil e do
forncccdor e indicacao do produto ou service.
Paragrafo unico.
A memoria de calculo referida no incise TV do caput, a ser
aprcscntada
peJa organizacao da sociedade
civil, dcvera center a indicacao
do valor
integral da despesa e 0 detalhamento
da divisfio de custos, especificando
a f~~
custeio de cada fracao, com identificacao do numcro e do orgao ou entidade da

"EFEOIURA Mu.,aPAl
•

DE PORTO SEGURO • "'"

CEP' 45.810·000

•

V"oo." de PorteSeguro,ss, casa ~
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parceria, vcdada a duplicidade
rnesma parcela da dcspesa.

ou a sobreposicao

de (antes de recursos

no custeio

de uma

Art. 57. 1\ analise do relatorio de execucao financeira de que trata 0 art. 56 sora
teita pela admirustracao publica municipal c contcrnplara:
I - 0 exame da conformidadc
das dcspesas,
rcalizado pela vcrificacao das
despesas previstas e das despcsas efetivamente
realizadas, por item ou agrupamcnto
de
itens. conforrne aprovado no plano de trabalho, observado 0 disposto no § 3u do art. 36;
l'

II - a \ erificacao da conclliacao bancaria, por meio da afcricao da correlacao
entre as dcspcsas constantes
na rclacao de pagamcntos e os dcbitos efetuados na conta
corrente e-pecrfica da parceria,
Art. 58. As organizacoes
da sociedadc civil dcvcrao manter a guarda dos
documcntos
originals relatives
exccucao das parcerias pelo prazo de dez anos, contado
do dia util subsequonte
ao da aprescntacao
da prestacao de contas ou do decurso do
prMo para cl aprcsentacao da prcstacao de contas,

a

Se<;ao II
Prestacao de contas anual
Art. 59. \las parcerias com vigencia superior a urn ano, a organizaciio da
sociedade civil devers aprcscntar prestacao de contas anual para fins de monitorarnento
do curnprimento das rnetas prcvi ...tas no plano de trabalho,

§ 1°
trinta dias
parcena.

A prestacao de contas anual devers ser apresentada
no prazo de at~
apt'''' o fim de cada evcrcicio, conforrno cslabclccido
no instrumento da

§ 2° Para fins do disposto no § I", considera-se excrcicio cada periodo de 12
(doze) rncses de duracao da parccria, contado UJ prirncira libcracao de recursos para sua
cxecucao.
§ 3° A presracao de contas anual consistira na aprcsentacao
do Relat6rio
Parcial de Exccucao do Objeto na plataforma clctronica, que devcra observer 0 disposto
1lI.) arlo 55.
§ 4° \a hipotesc de omissao no dover de prestacao de contas anual, 0 gestor da
parceria notificara a organizacao
da sociedade civil para, no prazo de 10 (dez) dias,
aprescntar a prcstacao de contas.
§ 5° SC'pcrsistir a omissao de que trata o § 4u, aplica-se 0 disposto no § z> do art.
70 del Lei nil 13.l))9, de 2014.

Art. 60.

A analise

da presracao

de contas

anual sera realizada

por mei6

da

producao
de relatorio tccnico de rnonitorarnento
C avaliacao
quando a pa'l!Qe~.a f r
selecionada por arnostragem. conformc ato do dirigente maximo da entidade da,

rq....,_
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administracao
publica Municipal,
Controladoria Ccral do Municipio.

considerados

as parametres

a serem

definidos

pcla

§ 1° A analise prevista no caput tarnbem sera realizada quando:
I - for identificado
0 descurnprimento
injustificado
do alcance das metas da
parceria no curso das ac;~ de monitoramento
e avallacao de que trata 0 art. 51; ou
LI - for aceita dcnuncia de irregularidade na cxecucao parcial do objeto, mediante
jUiZO de admis ..ibilidade realizado pclo gestor.

§ 2° A prestacao
do Relatorio
parccria

Parcial

§ 3°

de contas anual sera considerada
regular quando, da analise
de Execu,iio do Objcto, for constatado
0 alcance
das metas da

hipotcse de nao comprovacao do alcancc das metas ou quando houver
cvidencia de existencia de ato irregular, a adrninistracao
publica Municipal
notificara a
organll'cl~ao da sociedadc
civil para apresentar
no prazo de ate 30 (trinta)
dias,
Relatorio Parcial de Evecucao Financcira, que devera observer 0 disposto no art. 56 c
subsidiard a elaboracao do relatorio tl;cnico de rnonitorarnento C avaliacao.
Art. 6] 0 relatorio tt;( nico de monitorarnenro C avaliacao referido no art. 60
contera:
I - os clemente .. dispostos no § IV do art. 59 da Lei nO 13.019, de 2014; e
II - 0 parccer tccnico de analise da prcstacao de contas anual, que devera:
a) avaliar as mctas ja alcancadas c sells beneficios, c
b) descrever O!> cfcitos da parceria na realidadc local refcrcntes:
<1

1 aos impactos cconornicos ou socials:
2. ao grau de salisfac;ao do publico-alvo. c
J. po...sibilidadc de sustcntabilidade
das ac;6cs ap6s a conclusao

a

§ 1'"

do objcio.

a hipotesc de 0 rclatorio tecnico de rnonitorarncntc
e avaliacao
evidenciar lrregularidade
OLi inoxccucao
parcial do objcto,
gestor da parceria notificara a
urganil'.lc;ao da ..ociedade civil para, 110prazo de 30 (t rinta) dias:

°

I - sanar a irrcgularidade:

11- curnprir a obrigacao. ou
!II
apresontar
justificative
para
irrcgularidade ou cumprimento da obrigacao,

§ 2° 0 gestor avaliara
rclatorio tcemen de monitoramcnto

°

irnpossibilidade

cumprimento
do disposto
e avaliacdo, conformc 0 caso.

de

saneamcnto

no § 1° e atualizara

da

0

§ 3° Scrao glosado
suficiente.
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§ 4"
a hipotese
do obieto, 0 relatorio hknico

PORTO SEGURO

do § 211, se persistir irregu1aridade
de morutoramento
e avaliacao:

ou inexecucao

parcial

I - caso conclua pcla continuidade da parccria, devera determinar:
<1) a devolucao
dos rccursos financciros
relacionados
a irregularidade ou
incxecucao apurada ou it prestacao de contas nao aprcsentada; (;!
b) a retcncao das parcelas dos recursos, nos term os do art. 34; ou
II - caso conclua pela rcscisao unilateral da parceria, devera determiner:
a) a dcvolucao
dos valores repassados
relacionados
irregularidade
ou
incxecucao apurada ou a prcstacao de comas nilo aprcsentada; e
b) a instauracso de tornada de contas especial, 51:' nao houvcr a devolucao de
que trata a alinea "a" no prazo deterrninado.

a

§ 5' 0 relatorio tecnico de monitoramento
e avaliacao sera submctido a
comissao de morutoramento
e avaliacao dcsignada, na forma do art. 49, que 0 homologara,
no prazo de ate 45 (quarcnta e cinco) dias, contado de seu rccebimento.
~ 6"
0 ge tor da parceria devcra adotar as providencias
constantes
do
relatono
tl-coico de monitoramento
c avaliacao
homologado
pela comissao
de
monitorarncnto c Jvalia,ao.
§ 7"
A., sanc;Oe., previstas
no Capitulo
VITl podcrao
ser aplicadas
11
mdepcndcntcmcnte
das providencias adotadas de acordo com 0 § 6 •
Sc~ao HI
Da prestacao

de contas

final

Art. 62. As organizacocs da socicdade civil dcverao apresentar a prestacao de
contas final por meio de Rclatorio Final de Exccucao do Objeto, que dcvora center os
elementos
previstos
no art. 55, (I comprovante
de devolucao
de eventual saldo
rernancscente de lluC trata 0 art. 52 da Lei nl) 13.019, de 2014, c a previsjio de reserve de
rccursos para pagarncnto das verbas rescisorias de que trata 0 § 311 do art.42.
Paragrafo
unico,
Fica dispensada
a aprcsentacao
dos documentos
de que
tratam os incises III c IV do caput
do art. 55 quando jti constarem da plataforma
elctronica.
Art. 63. A analise da prcstacao de contas final pela adrninistracao
publica
municipal
sera formalizada por meio de parccer tccnico conclusive, a scr inserido na
plataforma elctronica, que devera vcrificar 0 cumprirncnto
do objeto c 0 alcancc das
rnetas pre\ istas no plano de trabalho e considerara:
1supenor

0

Relatorio Final de Execucao do Objcto:

II - os Relatorios
a um ano.

Parciais de Exccucao

do Objeto,

~
para parce_lias C~~tI
( ~
1_

V-J <6

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO SEGURO
Pra~a Vosconde de Porto Seguro, 55, Casa da lenha - Cen
- C[P.: 45810·000
PORTO SeGURO
BAHIA·
CNPJ.: 13.635.016/0001'12

50

-
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....____/
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ITI - relatorio de visita tecruca in loco, quando houver, c
IV - relatorio tecnico de monitorarncnto
e avaliacao, quando

houver.

Paragrafo unico.
Alem da analise do eumprimento
do objeto e do alcance
das moras prcvistas
no plano de trabalho, 0 gestor da parceria, em seu parecer tecnico,
avaliara 0'> efcitos da parceria, dcvendo rnencionar os elementos de que trata 0 § 1° do art.
53
Art. 64.
a
houve descurnprimcnto
irregulandade,
o gestor
notificara
a organi/n,ao
I!\l'CU(dO Financeira,
que

hipotese de a analise de que trata 0 art. 63 concluir que
de rnctas estabelecidas
no plano de trabalho ou cvidencia de
da parceria, antes da ernissao do parecer tecnico conclusive,
da sociedado
civil para que apresentc
Rclatorio Final de
devera observer 0 divposto no art. 56.

§ 1° Fica dispensada a aprcscntacao dos docurnentos de que tratam os incises 1
a IV do caput do art. 56 quando ja constarcm da plataforma eletronica.
§ 2° A analise do relatorio de que trata

0

caput

devers

observer

0

disposto

no

art. 57.
Art. 65.
Para fins do disposto
no art. 69 da Lei nO 13.019,
nrgJnizJ<;ao UJ socicdade civil dcvera aprescniar:

de 2014,

a

I - 0 Rclatorio Final de Execucao do Objcto, no prazo de ate trinta dias,
contado do termino da execucdo da parceria, conforrne estabelccido
no instrurncnto
de
parrcria, prorrogavel
por ate quinze dias, mediante justificative
c solicitacao previa da
organihl,ilo da socicdadc civil; c
II - (.) Relatorio Final de Execucao Financeira,
no prazo de ale scssenta
dias
contado
de sua notifica~ao, conforrnc estabclocido no instrumento
de parceria,
prorrogavcl por ate quinze dias, mediante [ustlficativa c solicitacso previa da organizacao
da sociedade civil.
Arl. 66. 0 pareccr tecnico conclusive da prestacao
decisao da autoridade competcnte c devers concluir pcla:
I - aprovacao das contas;
II - aprovacao das contas com ressalvas:
lIT - rejcicao das contas,

de contas final embasara

a

ou
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§ 20 A aprovacao das contas com ressalvas ocorrera quando, ape ar de
cumpridos
0 objeto e as mctas
da parceria, for constatada impropriedade
ou qualquer
outra falta de natureza formal que nao resulte em dana ao erario.
§ 3° A rcjcir;ao das contas ocorrera nas seguintcs

hipoteses:

I - omb..,i}o no devcr de pres tar contas:
II - descurnprirncnto
injustificado do objcto e das metas estabclecidos

no plano

de trabalho.
III - dano ao erario decorrcnte de ato de gestae ilegitimo ou antieconomico.
IV - desfalque ou dcsvio dc dinheiro, bcns ou valores publicos.

ou

§ 4° 1\ rcjei<;ao das contas nan podera ser fundamentada
unicamenle
na
ilv.,liac;'ao de que trata 0 paragrafo unico do art. 63.
Art. 67. A dccisao sobre a prestacao de contas final cabera a autoridade
Art. 67. A dl'ci!>ao sobrc a presta<;ao de contas final cabera
autoridadc
rcxponsav el por cclobrar a parceria ou ao agente a cia diretamentc subordinado,
vcdada a

a

subdelegac dUo
Paragrafo

unico.

A organizacao

da socicdadc

civil sera notificada

da decisao de

qUl' trata o caput c podera:

a

I - aprcscntar recurso, no prazo de 10 (dcz) dias,
autoridade que a profcriu, a
qual, se nao reconsiderar <1 declsao no prazo de trinta dias, encarninhara
0 rccurso an
dirigente maximo del cntidadc da adrninistracao
publica Municipal, para decisao final no
pr.uo de 10 (trinta) dias: ou
II - sanar a irregularidade {)U cumprir .1 obrigacao, no pra.£o de 45 (quarcnta e
cinco) dias, prorrogavel, no maximo, por igual pcrlodo.
Art. 68. Exaurida a fase recursal, 0 orgao OU a cntidadc da adrninistracao
publica municipal devcra:
1 - no caso de aprovacao com ressalvas da prcstacao tic contas, registrar na
plataforma clctroruca as causas das rcssalvas: e
1 - no caso de rejeicao da prestacao de contas, notificar a organizacao da
.,IX iedade CI\ il para que, IlO prazo de 10 (dez) dias:
a) devolva
os recursos
financeiros
relacionados
com a irrcgularidade
ou
incxccucao do objcto apurada ou com a prestacao de contas nat> aprescntada: ou
b) solicitc o rcssarcirnento
ao crario par meio de acocs cornpensatorias
de
interesse publico, mediante a aprcsentacao de novo planu de trabalho, nos termos do § 21)
do art. 72 da Lei Ill) nOI9, de 2014.

§
carater

1°

preventiv

Capitulo \ III.

0 registro da aprovacao com rcssalvas da prestacao de contas possui
c sera considerado na eventual aplicscao das sancoes de que t~
0

°

OJ (1i!Jr

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO SEGURO - Pra~a Vi5conde de Porto Seguro, 55, Ca5ada tenha - cent~y
. CEP.: 45.810·000
PORTO SEGURa - BAHIA - CNPJ.; 13.635.016/0001-12
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§ 2°
A adrninistracao
publica municipal
devers se pronunciar
de que trata a alinea "b" do incise Il do caput no prazo de trinta dias,

sobre

a

§ 3" A rcalizacao

das aC;Oc5 compensat6rias
de interesse publico nao devera
ultrapassar
a metade do prazo previsto para a execurfio da parceria.
§.J"
Compete
cxclusivarnente
ao dirigcnte
maximo
da entidadc
da
adrninistracao
publica municipal
autorizar 0 ressarcimcnto
de que trata a alinea "b" do
incise II do caput.
§ 5" 05 dernais parametres para concessao do ressarcimento de que trata a alinea
"b" do incise II do caput scrao definidos em ato Controlador Geral do Municipio ou do
dirigentc
mavirno da entidade
da administracao
publica municipal,
observados 0"
objetivos da politica, do plano, do programa ou da acao em que a parceria estcja inscrida.
§ 6" Na hipotesc do incise IT do caput, 0 nao rcssarcimcnto ao erario ensejara:
I - a 111 tauracao da tomada de conta- especial, nos termos da legislacao vigente.

e
cletronica,

II - 0 regl ..tro da rejcicao da prestacao de conta .. e de suas causas na plataforma
enquanto perdurarem os motives dctcrrninantcs da rcjci,ao.

Art. 69. 0 prazo de analise da prcstacao de contas final pela adrninistracao
publica Munlcipa! devcra ser Iixado no instrumcnto da parccria c sera de ate 150 ( cento C'
cinqucnta) dias, contado da dar a de recebimcnto do Relatorio Final de Execucjio do Objeto.
E § 1°
0 pra70
de que trata () caput
podcra
scr prorrogado,
§ 1° 0 prazo de que trata 0 caput podera SCI' prorrogado, justificadarncnte,
f'\lr igual periodo, nao podcndo excedcr 0 limite de 300 ( trczcntos) dias,
§ 2° 0 transcurso
nth termo .. do § It, scm quI.'

do prazo dcfirudo

no caput,

e de sua eventual

prorrogacao,

as contas tcnharn ..ido apreciadas:

I - nao impede que a organizacao
charnamcntos
publico .. e celebre novas parcerias.
II - nao implica irnpossibilidade
de
\'l'da~ao a que se adotem mcdidas sancadoras,

da socicdadc
civil participe de outros
c
sua apreciacao
em data posterior ou
punitivas ou dcstinadas a rcssarcir danos

que possam ter 'lido causados aos cofres publicos.
§ 3° c'e 0 transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogacao,
no-, tcrrnos do § 1'-1,se der por culpa exclusive da adrninistracao
publica municipal, scm
que se constate dolo da crganizacao
da sociedade
civil au de scus prepostos, nao
Incidirao juros de mora sobrc os dcbitos apurados no pcriodo entre o final do prazo e a
data em que fOI ernitida a manifcstacao conclusiva pela adrninistracao
pUbil.ca m ~ipal,
scm prejuizo da atualizacao moneta ria, que observara
a variacao
anuaK~t>o L~dic~
"acional
de Precos ao Consumidor
Arnplo - !PCA, calculado pela Fun ~~LitutQ

Brasileiro de Geografia c Estatistica

- IBGE.

('

h ~ ;/LV- ~

V_J ,., J/' _

PRfFflTURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO • PI'3~aV.sconde de Porto Seguro. 55. Casa da Lenha _ -,
CEP 45.810·000

PORTO SEGURO • BAHIA

<I.

r

-
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apurados

Art. 70. O~ dcbitos a screm restituidos pela organi;,.ar;50 da socicdade civil serao
mediante atualizacao monetaria, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I - nos ca ...os em que for constatado dolo da organizacao da sociedadc civil ou de
seus prcpostos, os iuros serao calculados a partir das datas de liberacao dos recursos, scm
...ubtracao de eventual periodo de inercia da adrnirustracao
publica municipal quanta an
prazo de que trata o § 3l! do art. 69i c
II - nos dcmais casos, os [uros scrao calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido
no ato de notificacdo da organizacao da
...ociedadc civil au de seus prcpostos pam restituicao dos valores ocorrida no curse da
cxecucao da parccria: ou
b) do term ina da cxecucao da parceria, caso nao lenha havido a notificacao de
que trata a ahnea "a" de ...te incise, com subtracao de eventual pcriodo de inercia da
adrnini ...tra~all publica municipal quanto ,10 pravo de que trata 0 § 3° do art. 69.
Paragrafo unico. 0:. debrtos de que trata 0 caput observarao juros equivalente ...
taxa refercncial do Sistema Especial de Liquidacdo c de Custodia - Selic, acumulada
men ....
almentc, ate (l ultimo dia do me s anterior ao do pagamento, c de lim por cento no
mes til' pagamcnto.
<1

Sc~ao IV
Da rrcsta~ao de Contas dos

Art. 71 A prcstacao de contas dos Acordos de Coopcracao sera simplificada, nos
termos do art. 63, § 311, da Lei n" 13.019/2014, OLI podera scr dispcnsada, pelo Sccrctario
vlunictpal ou pelo dirigcnte mavim« da cntidade cia adrninistrarao publica municipal.
§ 1° A adrninistracao publica dcsignara ao menos lim tccnico rcsponsavel pelo
§ 1U A administracao publica designata ao monos urn tccnico responsavel pclo
acornpanharnento
C' fbcaluiI,ao
de cada urn dos acordo ...de coopcracao celebrados, scndo ele
incumbido da analise do rclatorio de eXCClI(dO do objcro, forneccndo inforrnacoes capazcs tic
....
ub ....
idiar 0 gestor da parceria na elaboracdo
do seu relatorio
tecnico parcial de

monitorarnento

e avaltacao.

§ 2° - 0 relatorio tecnico de monitoramcnto
1- avaliacao

das metas ja alcancadas

l'

c avaliacao content:

seus bcneficios.

dcscricao dos cfcitos da parceria na rcalidadc local rcfercntcs,
o~ impactos da ...ac;6c...desenvolvidas;
0 grall de satisfarao do publico alvo,
possibilidade de sustentabilidade
das acoes ap6s a conclusji

II In -

TV V-

o

Cb
PREFEITURA MUNICIPAL
•

DE PORTO SEGURa

CEP 45.810·000

~

• Pra~a V,sconrlp de Porto Seguro, 55, Casa da lenha

PORTO SEGURa

• BAHIA

. CNPJ.: 13.635.016/0001·12
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CAPiTULO VIII
DAS SAN<;OES
Art. 72. Quando a execucao da parceria estiver em desacordo com 0 plano de
trabalho e com a~ normas da Lei nil 13.019, de 2014, e da legislacao
especifica,
a
administracao
publica Municipal
podera aplicar a organizacao
da sociedade civil as
scguintes sancoes:
1 - advertencia:
11 - suspcnsao temporaria: c
III - declaracao de inidoneidado.

F

§ 1°

fclcullaJa a defcsa do intercssado
de vista dos autos processuais.

de abertura

no

pn170

de dez dias, contado

§ 2°
A san,ao
de advertencia
tern carater preventive
c sera
quando \ erificadas
impropricdades
praticadas
pela organizacao
da sociedadc
ambito da parccna que nao justifiquern a aplicacao de penalidadc rnais grave.

da data

aplicada
civil no

§ 3° A ..,an,ao de suspcnsao temporaria sera aplicada nos cases em que Iorem
verificadas irregularidadcs
na celcbracao, execucdo ou prestacao de contas da parceria c
nan sc [ustificar a imposirfio da pcnalidade mais grave, consldcrando-se
a natureza e a
grcl\ idade da infra,ao
cornetida, as peculiaridades
do caso concreto, a'> circunstancias
ilgrcl\ antes ou atcnuantes
c as llanos que dela provierarn par" a adrninistracao
publica
vlu n ici pal.
§ 4° A sancao til' suspensao temporaria impede a orgaruzacao da sociedadc civil
de particrpar de charnamcnto
publico c cclebrar parcerias ou contratos
com 6rgaos e
entidadev da adrninistracao publica Municipal
por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
§ 5° ,\ sancao de declaracao de inidoneidade
impede a organizacao
da
socicdadc civil de participar de charnarncnto
publico c celebrar parcerias ou contratos
com llrgaO'" e entidades
de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarern
0.,
motives dcterrninantes da punicao ou ate que soja promovida a rcabilitacao perante a
autoridadc
que aplicou a penalidadc,
que ocorrcra quando a organizacao da sociedadc
ci\ il ressarcir a adrninistracao
publica Municipal
pelos prejuizos result antes, e apos
dccorrido a prazo de dois anos da aplicacao da sanciio de dcclaracao de inidoneidade.
§ 6°
inidoneidade

A aplicacao das sancoes de suspcnsao
ternporaria e de declaracao
cornpetencia cxclusiva do chefc lin adrninistracao Publica Municipal.

de

e til'

Art. 73 Da decisdo adrninistrativa
que aplicar as sancocs previstas nos incises I
a 111do caput do art. 71 cabers recurso administrative,
no prazo de 10 ( dez) elias, contado
""'- ~ll.)"
da data de ciencia da decisao.
~p.

"'''''URA
•

MUN'O"'.' "'". "GU'. . p""
CEP.: 4S 810·000

Visccndede Porto

PORTO SEGURa - BAHIA

","0, 55, C~""

- CNPJ.: 13.635.016/0001-12
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Paragrafo unico. No caso da competencia exclusiva do chefe da administracao
pre\ rsta no § 69 do art. 71, 0 recurso cabivel
pedido de reconsideracao,

eo

Art. 74. '\a hipotcse de aplicacao de sancao de suspensao temporaria OU de
declaracao
de inidoneidade,
a organizacao
da sociedade
civil devera ser inscrita,
cumulativamcntc,
como inadimplcnte na Divida Ativa do Municipio, cnquanto perdurarem
os efcitos da punicao ou ate que soia promovida a reabilitacao.
Art. 75.
Prescrevem
no prazo de cinco anos as acoes punitivas
da
administracao
publica Municipal
dcstinadas
a aplicar as sancocs
prcvistas
neste
Decrcto, contado da data de aprcsentacao
da prestacao de comas ou do rim do prazo de
novcnta dias a partir do termino da vigencia da parccria. no caso de omissao no dover de
pre-tar comas.
Paragrafo
urnco.
A prescncao
'il'ra
adrruruvtrativo
destinado
apuracdo da infracao.

inlcrrompida

com

a cdicao

de ato

a

CAPITULO

IX

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTA<;AO
DL INlI.:RESSF SOCIAL
Art. 76. As organizacocs
da sociedade civil, os movimento .. SOCialS c os
cidadaos poderao aprcscntar proposta de abcrtura de Proccdirncnto
de Manifcstacao de
Interesse Social - r~1IS aos organs OU
entidades da administracao
publica Municipal
para que sCJa avaliada a possibilidade de realizaciio de charnamento
publico com objetivo
de cclebracao de parccria,

as

§ 1° - 0 PMIS tern por objetivo permltir a oitiva da soclcdado sobre a,ocs de
interesse publico C rcciproco que nao coincidam com projetos ou atividades
que sejarn
objeto de charnamento
publico ou parceria em curse no ambito do orgao ou da cntidadc
da adrninistracao
publica Municipal responsavel pela politica publica.
§ 2° - A realiza ,ao Lie charnamento
do P\'IIS.

publico

Oll

a celebracao

de parceria

nao

depende da realizacao

Art. 77.
A administracao
formulario
para que as organizacoes
cidadaos
possam apresentar
proposta

publica Municipal
disponibilizara
modelo de
da socicdade civil, os movimentos
socials e os
de abertura de PMIS, que devera atender aos

scguintes requisites:
I - idcntificacao do subscritor da proposta,
II - indicacao do interesse publico envolvidor

"""N" MU.'' ' ' OE

",",0 ".,"0

•

CEP. 45.810000

,,,,,,~.,,.

PORTO SEGURO

~GE~l
I~~O(
~_

c

d" orto s.,,,e.ss. C.Q?!::._ ' '~

BAHIA
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III - diagnostico da rcalidadc a ser modificada, aprirnorada au descnvolvida
quando possiv el, indicacao da viabilidadc, dos custos, dos beneficios e dos prazos
execucao da ac;ao pretcndida.

e,
de

§ 1° - A proposta de que trata 0 caput sera encarninhada ao orgao ou it entidade
da adrninistracao
publica Municipal responsavel pcla polilica publica a que se rcferir,
§ 2" - 0., orgaos c as entidades
da adrninistracao
estabelecerao penodo para o recebimento de propostas que visem
observ ado 0 minimo de 60 (sesscnta) dias por MO.

publica

a instauracao

Municipal
de PMIS,

Art. 78. A avaliacao da proposta de instauracao de PMlS observara, no mfnimo,
a...-cguintcs eta pas:
I - analise de admissibilidade
da proposta, com base nos requisites prcvistos no
art 76'
II - decisao sobre a instauracfio
OLI
nao do PMlS, ap6s verificada
a
cum eniencia c a oportunidade
pelo (lrgao ou pola entidadc da adrninistracao
publica
vlu nici pal rcsponsavcl:
III - "t' instaurado 0 PMIS, oitiva da sociedade sobre 0 lema; e
IV - manifestarfio do orgao IlU da cntidadc da adrninistracao
publica Municipal
rcsponsav el sobrc a rl'altza,ao ou nao do charnarnento publico proposto no PMTS.
§ III - A partir do rcceblmento da proposta de abertura do PMIS, aprescntada de
acordo com o art. 76, a administracao
publica Municipal lera 0 pravo de ate 06 (seis) mescs
p.,r" cumprir a" ctapas prevrstas no caput.
§ 2° As propostas de instauracao de PMIS sorao divulgadas no sitio eletronico
oficial do organ OU 0.1 cntidade da administracao
publica Municipal responsavcl,
CAPiTUl
DA TRANSPARENOA
Art. 79.

A adrninistracao

publica

0 X

E DlVULGA<;AO
Municipal

civ il dcverao dar publici dade e promox er a transparencia
sl'il'~ao c a cxecucao das parccrias.

DAS A<;:OES

c as organtzacoes
da sociedade
das informacoes referentes d

Paragrafo unico.
Sao dlspcnsadas do curnprirncnto
do disposto
parcerias realizadas no ambilo de programas de protecao a pessoas ameacadas.

no caput as

Art. 80. 0 ()rgao ou a entidade da administracao publica Municipal divulgara
informacoes rcferentes as parccrias colobradas com organizacocs
da sociedade civil em
dados abertos e acessiveis c devera manter, no seu sitio elctronico oficial e na plat~
eletronica, a relacao dos instrumcntos
de parccrias celebrados com seus pianos d
- 0. .?

(:
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Art. 81.
As orgaruzacoes
da socicdade
civil divulgarao
nos seus sitio
eletronicos oficiais c em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabclecimcntos
em
que exercarn suas acoes, desde a celebracao das parcerias ate cento e oitenta dias apes a
apresentacao da prestacao de con las final, as informacocs de que lratam 0 art. 11 da Lei n"
13.tH9, de 2014, c o art. 63 do Decreto nl) 7.724, de 16 de maio de 2012.
Paragrafo unico.
0 case de atuacao
em redo, cabera it organizacao
da
sociedade civil cclcbrante divulgar as informacocs de que trata 0 caput, inclusive quanto
a~ organizacocs da sociedadc civil nao celebrantes c executantcs em redo.
Art. 82. A divulgacao de campanhas pubhcitarias c programacocs desenvolvida ...
da socicdadc civil nos tcrmos do art. 14 da Lei n" 13.019/ 2014, observara
orientacoc» c norrnas estabclccidas pela Assessoria de Comunlcacao do Municipio.
por organi/d<;6cs

§ 10 - Os meios de comunicacdo publica municipal podcrao rcservar espaco para
veiculacao de carnpanhas inforrnatlvas c prograrnacoes que promovam 0 accsso lnforrnacao
das acoe ...dcscnvolvidas pelas organizacoes da socicdadc civil no ambilo das parccrias.
§ 20 - Os rccursos tecnologicos c a Iinguagem utilizados na divulga,ao
delS
carnpanhas e program" ...dcvcrao garantir accsslbilidadc 0:-.pessoas com deficiencia.

a

CAPiTULO Xl
DISPOSl<;Ot:.S FINAlS
Art. 83.
ao constituent parceria, p:Jr,) fins do disposto ncste Decrcto, 0:.
patrocmiorealizados
para apoio Iinanceiro conccdido a projetos
de iniciativa de
tl'rCCICOS com () objctivo de divulgar
(ltua\ao,
agregar
valor
marca, gerar
reconhccimcnto
ou ampliar
relacionamento
do pal rocinador
corn seus publicus
de
interesse.

a

Art. 84. Os convenios l' instrurncntos congenercs existentes na data de entrada
em \ igor da I ei nO 13.019, de 2014, para os Munidpios
a partir de 01/01/2017,
permancccrao
rcgidos pela legislacao em vigor ao tempo de sua celobracao,
scm
prejurzo da aplicacao subsidiaria da Lei nl) 13.019, de 2014, e destc Decreto. naquilo em
que for cabivel, desde que em beneffcio do alcancc do objeto da parceria.

§

Os convenios c instrumentos
congcneres de que trata 0 caput poderao sur
prorrogados
de oficio ern caso de atraso na liberacao dos recursos
por parte da
administracdo
publica Municipa I, hipotosc em que a prorrogacao
co rrespondera
ao
periodo cquivalentc ao atraso e sera rcgida pcla legislacao
em vigor ao tempo da
celebracao da parceria.
)11

•
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ao inicialrnente estabclecido
serao, no prazo de um ano, contado da data de
entrada em vigor, ou scja para os municipios a partir de 01/01/2017, alternativamente:
I - substituidos

por termo de fomento, de colaboracao ou por acordo de
cooperacao, para adapracao ao disposto na refcrida Lei e neste Decreto, no caso de dccisao
do gestor pela continuidade da parceria. ou
II - rescindidos,
municipal, com notificacao
ncce~ ...aria ....

justificada
e unilateralmcnte,
pela adrninistracao
publica
it organizacao da sociedadc civil parceria para as providencias

§ 3° - A administrarao
publica Municipal podera firmar termos aditivos de
convenios c instrurnentos
congencres
prorrogavcis
por periodo igual ou inferior ao
inicialmcnte
estabelccido,
observada a lcgislacao vigcnte ao tempo da sua celebracao
original e a aplicacao subsidiaria da Lei n" 13.019, de 2014.
§ 4° - Para

substituicfio de que trata 0 incise 1 do § 211, a organizacao da
-ociedade l ivil devera aprcscntar os docurncntos
previstos nos art. 26 e art. 27 deste
Dccrcto, PM,) fins de cumprirnento dos art. 13, art. 3·1 c art. 39 da 1ei nil 13.019, de 2014.
<l

§ 5° - A prcstacao de contas das parccrias substlruidas
na forma do incise I do
§ 211 observor-i o disposto naLci nil IJ.OI9, de 2014, c ncstc Decrero.
§ 6° - Exccpcionalrnentc,
,) administrarao
publica Municipal
podera firmar
tcrmo adrtrvo da parceria de que trara 0 § 211, a ser regida pela legisla~ao em vigor ao
tempo de sua cclcbracao, dcsdo que '-;I.'jil hrnitada sua vlgencla <It!! 31 de dczcmbro de
:!(l17.
§ ']'0 - Para atcnder ao dispo ...to no caput, podcra haver aplicacao da Sec;ao III do
Capitulo VII deste Dccrcto para os convenios o in ...trumentos congcneres existentes na
data da entrada em vigor da Lei nO 13.019, de 2014, que cstejarn em fase de execucao de sell
objeto ou que cstejarn em fase de analbl' de prestacao de comas.
Art. 85. Este Decrcto entra em vigor na data de sua publicacao.

GABINETE OA PREFEIT A
Porto Seguro, 07 de fevcreiro de 2017
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