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INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 002/2018 
Dispõe sobre os procedimentos para a Celebração de Parcerias 
entre Organizações da Sociedade Civil e o Município de São 
Lourenço, tendo por base a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e o 
Decreto Municipal nº 6.442, de 02 de maio de 2017 

  
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º. A presente Instrução Normativa dispõe sobre as regras, diretrizes e normas para 

celebração de Parcerias entre a Administração Municipal Direta e as Organizações da Sociedade 
Civil - OSC, no Município de São Lourenço/MG. 
 

Art. 2º. As parcerias entre a Prefeitura Municipal de São Lourenço e as Organizações da 
Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos 
serão formuladas mediante a celebração de: 

 
I - termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

propostas pelo Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco que envolva a transferência de recursos financeiros; 

II - termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pelo Município com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, propostas pelas organizações da sociedade civil, que 
envolvam a transferência de recursos financeiros; 

III - acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias estabelecidas pelo Município com organizações da sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos 
financeiros. 
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 3º. Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria envolvida na parceria, a Secretaria 

de Governo, o Gabinete do Prefeito, o Gestor da Parceria, a Comissão de Seleção, a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, a Advocacia-Geral do Município, a Secretaria de Planejamento, o 
Protocolo Municipal e a Diretoria de Contabilidade.  
 

CAPÍTULO III 
REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NAS 

MODALIDADES DE TERMO DE FOMENTO, DE COLABORAÇÃO 
E ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 
Art. 4º. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social - PMIS é o instrumento por 

meio do qual as Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar propostas ao Gestor da área 
de vinculação para que sua proposta seja avaliada e, caso viável, conduzida ao chamamento 
público.  

 
§ 1º. A Administração Pública Municipal disponibilizará, no setor de Protocolo, 

formulário para que as Organizações da Sociedade Civil, os movimentos sociais e os cidadãos  
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possam apresentar proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse Social – 
PMIS, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
 a) identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia de identidade, se pessoa 
física, e documentação que comprove a representação de pessoa jurídica; 
 b) indicação do interesse público envolvido; 
 c) diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando 
possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação 
pretendida. 
 

§ 2º. As propostas do Procedimento de Manifestação de Interesse Social deverão ser 
protocolizadas no período de 02 de janeiro a 30 de abril de cada ano. 

 
§ 3º. A realização do Chamamento Público ou a Celebração de Parceria independe da 

realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social. 
  
 § 4º. O procedimento para Chamamento Público deve obedecer ao disposto no Capítulo 
III do Decreto Municipal nº 6.442/17. 
  
 § 5º. Incumbe ao Gestor a análise de Admissibilidade das propostas, discutindo com o 
Chefe do Executivo acerca da viabilidade do chamamento.  
  
 § 6º. A Administração, por meio do Gestor, deverá tornar pública as propostas em seu 
sítio eletrônico. 
 

Art. 5º. O edital do chamamento público será elaborado pela Comissão de Seleção, 
designada através da Portaria, e deverá ser publicado no Portal do Município, além de meio 
oficial, com prazo de divulgação de, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua 
abertura, obedecendo aos ditames legais e regulamentares, especialmente ao artigo 7º do Decreto 
nº 6.442/2017. 

 
Parágrafo Único. A publicação da documentação será de responsabilidade da Comissão 

de Seleção e do Gestor da Parceria.  
 

Art. 6º. As minutas do edital devem ser previamente examinadas e aprovadas pela 
Advocacia-Geral do Município, bem como deve ser emitido parecer sobre a possibilidade de 
dispensa ou inexigibilidade de chamamento público. 

 
Art. 7º. A celebração do Termo de Fomento ou do Termo de Colaboração depende da 

indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 
 
Art. 8º. Encerrada a fase competitiva, após homologação e publicação dos resultados, a 

OSC vencedora deverá comprovar os seguintes requisitos, entre outros expressos em lei e 
regulamento: 

 
I – 01 (um) ano de existência com cadastro ativo no CNPJ, admitida a redução do prazo 

na hipótese de nenhuma organização atingi-lo; 
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II - Prévia experiência na realização do objeto da parceria; 
III – Capacidade técnica e operacional para desenvolver o objeto proposto. 

 
Art. 9º. Para a celebração da parceria, a organização da sociedade civil selecionada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, deve apresentar o seu plano de trabalho, que conterá, no mínimo, os 
seguintes elementos: 

 
I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 
II - a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão 

atuação em rede e o cumprimento das metas atreladas; 
III - a definição dos indicadores, documentos e outros parâmetros a serem utilizados para 

a aferição do cumprimento das metas; 
IV - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; 
V- a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 

ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas; 
VI - os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso. 
 
§ 1º. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas na proposta (quando houver), observados os termos e as condições 
constantes no edital. 

 
§ 2º. Para fins do disposto no § 1º, a Administração Pública Municipal poderá solicitar a 

realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições da proposta e do 
edital. 

 
§ 3º. O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de 15 (quinze) dias, 

contado da data de recebimento da solicitação apresentada à organização da sociedade civil na 
forma do § 2º. 

 
§ 4º. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

 
Art. 10. Além do Plano de Trabalho as organizações da sociedade civil deverão 

apresentar a documentação elencada no Art. 23 do Decreto Municipal nº 6.442/2017, isenta de 
vícios de qualquer natureza. 
 
 Art. 11. Os casos de dispensa e inexigibilidade de competição estão disciplinados no 
Decreto 6.442/17 e na Lei 13.019/14. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
Art. 12. A Secretaria de Governo nomeará Comissão de Seleção para processar e julgar o 

Chamamento Público, sendo este órgão colegiado destinado a selecionar e julgar as parcerias 
celebradas com organizações da sociedade civil mediante Termo de Colaboração ou Termo de 
Fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, que deverá emitir 
Relatório Técnico das atividades com base na análise das propostas apresentadas no plano de  
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trabalho e na documentação apresentada pela organização da sociedade civil. 
 

Art. 13. A Comissão de Seleção e Julgamento deverá emitir parecer pronunciando-se, de 
forma expressa, a respeito: 

 
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 

cooperação, da parceria prevista nesta Instrução Normativa; 
c) da viabilidade de sua execução; 
d) da verificação do cronograma de desembolso;  
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização 

da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação 
da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;  

f) da designação do gestor da parceria; 
g) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
i) do cumprimento integral do artigo 23 do Decreto nº 6.442/2017; 
j) do cumprimento das demais exigências pertinentes, constantes nesta Instrução 

Normativa, no Decreto municipal nº 6.442 e na Lei nº 13.019/2014; 
l) da ausência de qualquer causa de vedação disciplinado no artigo 17 do Decreto nº 

6.442/2017. 
 

Art. 14. O procedimento de seleção deverá obedecer às regras previstas no Decreto 
Municipal nº 6.442/2017. 
 

Art. 15. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da 
ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante 
do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento. 
 

Art. 16. O julgamento da proposta deverá conter: 
 
I - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 

operacional das organizações foram avaliados e são compatíveis com o objeto;  
II - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Instrução 

Normativa.  
 

Art. 17. Caberá ao Gestor da Parceria homologar o resultado do julgamento, bem como 
promover as devidas publicações no sítio eletrônico municipal e no Diário Oficial Eletrônico do 
Município. 
 

Art. 18. Compete à Comissão de Seleção e Julgamento assegurar a publicação de todo e 
qualquer ato referente à etapa de Seleção e formalização da parceria. 

 
Parágrafo Único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação deve acompanhar as 

publicações, respondendo de forma solidária por eventuais omissões.  
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E DO GESTOR DA 

PARCERIA 
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Art. 19. A Secretaria de Governo nomeará um gestor para cada parceria, mediante ato 
próprio, o qual terá as seguintes atribuições: 

 
I – autuar, protocolar e numerar o processo administrativo de celebração da parceria; 
II – analisar impugnações aos processos de seleção; 
III – receber o Plano de trabalho e analisar sua adequação, conforme art. 20 do Decreto 

6.442/2017; 
IV – analisar e autorizar solicitações de modificação no Plano de Trabalho; 
V – garantir a correta montagem e arquivamento dos processos de formalização da 

parceria, rubricando e numerando todas as folhas; 
VI – receber as prestações de contas, bem como quaisquer solicitações e requerimentos 

da Entidade Parceira; 
VII - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  
VIII - informar ao Chefe do Executivo a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 
gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;  

IX - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação; 

 X - emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de contas parciais e 
prestação de contas final. 
 

Art. 20. O parecer técnico, descrito no Inciso X do artigo anterior, a ser submetido à 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, conterá, no mínimo: 

 
I – a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade 

estatutária e a descrição do objeto; 
II – identificação dos repasses concedidos, indicando datas e valores; 
III - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;  
IV – descrição do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, 

com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
V - valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores 

comprovadamente utilizados; 
VI – a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
VII – a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos 

recursos envolver gastos com pessoal; 
VIII – o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, motivação e interesse público. 
 

Art. 21. Na hipótese do gestor deixar o serviço público ou ser lotado em outro órgão 
público, enquanto não designado pela Secretaria de Governo um substituto, o Chefe do 
Executivo assumirá toda a responsabilidade pelas Parcerias. 
 

Art. 22. A Secretaria de Governo, por meio de ato próprio, nomeará membros para 
comporem a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas entre as 
Organizações da Sociedade Civil e o Município de São Lourenço com as seguintes atribuições:  
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I – analisar as parcerias celebradas, especialmente: 
 
a) cumprimento do plano de trabalho;  
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto;  
c) valores efetivamente transferidos e valores utilizados nos projetos. 
 
II – Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros repassados pelo Município à 

Organização da Sociedade Civil, notificando a entidade caso verifique alguma irregularidade; 
III – Analisar as Notas Fiscais e demais comprovantes de despesa apresentados, 

atestando sua veracidade; 
IV – Manter o Gestor da parceria ciente de quaisquer inconformidades ou irregularidades 

detectadas no acompanhamento da parceria, bem como das atividades de monitoramento 
realizadas. 
 

Art. 23. A comissão de monitoramento e avaliação como instância administrativa 
colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, é também responsável pela 
proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e 
indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 
sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos pareceres técnicos emitidos pelo 
Gestor das parcerias. 

 
Parágrafo Único. No ato de homologação, fica a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação incumbida de apresentar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, no qual 
descreverá as atividades exercidas no acompanhamento da parceria. 
 

Art. 24. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 
objetivando a gestão adequada e regular das parcerias. Deverão ser objeto de avaliação, entre 
outros: 

 
I – pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado; 
II – pagamento de taxa de administração; 
III – análise do procedimento de contratação de empregados; 
IV – idoneidade de comprovação de despesas; 
V – análise dos valores pagos nas compras e contratações, se compatíveis com os valores 

de mercado;  
VI – observância do cronograma físico-financeiro nos saques e aplicação dos recursos. 

 
Art. 25. Os procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas devem ser efetuados 

antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de 
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto.  

 
§ 1º. Nas parcerias, a comissão de monitoramento e avaliação realizará, sempre que 

possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os 
resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos 
pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. 
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§ 2º. Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em 

relatório de visita técnica in loco, que será enviado à organização da sociedade civil e ao gestor 
para conhecimento, esclarecimentos e providências. 
 

Art. 26. Durante a execução da parceria, e ao final dela, no Relatório Técnico de 
Monitoramento e Avaliação, devem ser avaliados os seguintes indicadores: 

 
I – Indicadores de Recursos: utiliza-se para medir as pessoas envolvidas, os 

equipamentos utilizados, as instituições envolvidas, oferta de créditos entre outros; 
II – Indicadores de Operação: registram e medem a operação, a pontualidade, o 

cumprimento do cronograma, os custos das tarefas e atividade do projeto; volume de recursos 
aplicados; número de meses previstos para a execução da atividade; número de meses de 
execução das atividades; porcentagem das atividades cumpridas dentro do prazo; 

III – Indicadores de Desempenho: comparam o resultado das atividades com as metas 
estabelecidas; 

IV - Indicadores de efeitos: dizem respeito aos resultados diretos e mais imediatos do 
projeto e estão muito próximo ao trabalho do acompanhamento; 

V – Indicadores de impactos: aparecem depois de longo tempo de desenvolvimento do 
projeto e tratam de aspectos mais amplos da realidade. 
 

Art. 27. O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação será emitido após o 
Relatório Técnico do Gestor e deve ser embasado nas atividades de fiscalização desenvolvidas 
rotineiramente pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.  

 
§ 1º. Em ambos os Relatórios, ao final, deve-se concluir pela aprovação, rejeição ou 

aprovação com ressalva da prestação de contas, na forma definida no Capítulo VIII desta 
Instrução Normativa. 

 
§ 2º. A conclusão emitida pelo Gestor não vincula os membros da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, que podem glosar verbas ou apontar irregularidades porventura 
omitidas. 
 

CAPÍTULO VI 
DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE 

 
Art. 28. Os processos de seleção, de gestão e de fiscalização das parcerias firmadas entre 

o Município e as organizações da sociedade devem obedecer aos princípios da legalidade, da 
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência 
e da eficácia, além dos demais princípios constitucionais aplicáveis. 

 
Parágrafo Único. As parcerias firmadas pelo Município devem zelar, principalmente, 

pela priorização de controle de resultados e pela adoção de práticas de gestão administrativas 
necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou 
vantagens indevidas, em decorrência da participação no respectivo processo decisório ou 
ocupação de posições estratégicas.  
 

Art. 29. Até o mês subsequente à aprovação da Lei Orçamentária Anual, a Secretaria  
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Municipal de Planejamento providenciará a publicação dos valores aprovados na referida lei que 
poderão ser executados por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. 
 

Art. 30. O Município manterá, em sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas com 
as seguintes informações:  

 
I - nome da organização e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal – SRF; 
II - descrição do objeto da parceria; 
III - valor total da parceria e valores liberados;  
IV - situação da prestação de contas da parceria; 
V - meios para apresentação de denúncia ao órgão público responsável pela fiscalização 

da parceria sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos. 
 
 Parágrafo Único. Compete ao Gestor de cada parceria garantir as publicações de que 
trata este artigo. 
 

Art. 31. A Administração Pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos 
processos de liberação de recursos referentes às parcelas celebradas. 
 

Art. 32. As organizações da sociedade civil deverão, sob suas próprias expensas, 
promover a divulgação das informações sobre as parcerias firmadas com o Município de São 
Lourenço. 

 
CAPÍTULO VII 

CONTROLE FINANCEIRO 
 

Art. 33. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que guardará 
consonância com as metas da parceria. 

 
Parágrafo Único. Os recursos serão depositados em conta corrente específica, isenta de 

tarifa bancária, em instituição financeira pública, que poderá atuar como mandatária do órgão ou 
da entidade pública na execução e no monitoramento dos Termos de Fomento ou de 
Colaboração. 
 

Art. 34. As liberações de parcelas serão retidas nas hipóteses previstas no Art. 48 da Lei 
nº 13.019, de 2014, cuja responsabilidade de aferição pertencerá à Comissão de Monitoramento e 
Avaliação. 
 

 Art. 35. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta 
corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública determinada pela 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, conforme regramento do artigo 51 da Lei 13.019, de 31 
de julho de 2014. 

 
§ 1º. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria e estão 

sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
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§ 2º. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancária. 

 
§ 3º. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
SEÇÃO I 

NORMAS GERAIS 
 

Art. 36. A prestação de contas deverá ser entregue ao Gestor da Parceria, mediante 
Ofício de encaminhamento. 

 
§ 1º. Todas as folhas do processo deverão ser numeradas e arquivadas em ordem 

cronológica e seqüencial devendo, na inclusão de novos documentos, observar estritamente a 
ordem cronológica de apresentação. 

 
§ 2º. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos 

recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no 
final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano. 
 

Art. 37. O processo de prestação de contas deverá ser composto, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 

 
I - ofício de encaminhamento do processo e demais declarações conforme anexos desta 

Instrução Normativa; 
II - extrato bancário da conta corrente específica do projeto, referente ao período ao qual 

se referem os comprovantes de despesas; 
III - cópias dos comprovantes das despesas realizadas (notas fiscais, recibos) e cópia dos 

comprovantes de pagamentos (transferências eletrônicas); 
IV - nos casos em que ocorra o aporte de contrapartida, deverá ser anexado o 

comprovante da execução da mesma, sob pena de reprovação das contas; 
V - comprovação da execução do objeto; 
VI - planilha de despesas e receitas, evidenciando os recursos recebidos, os rendimentos 

auferidos da aplicação dos recursos e os saldos, assinada pelo seu representante legal e/ou 
contador responsável; 

VII - relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 
assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento 
do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, em conformidade 
ao que determina o art. 55, § 1º, I do Decreto Municipal 6.442/17; 

VIII - relatório de Execução Financeira, elaborado pela organização da sociedade civil, 
assinado pelo seu representante legal e o contador responsável, com a relação das despesas e 
receitas efetivamente realizadas e vinculadas com a execução do objeto, em conformidade ao 
que determina o art. 55, § 1º, II do Decreto Municipal 6.442/17. 
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§ 1º. Serão aceitos como comprovação imagens que demonstrem a realização do objeto 

da parceria, especialmente: imagens de produtos adquiridos, folders, imagens de divulgação em 
mídias eletrônicas, desde que não sejam utilizados como meios isolados. 

 
§ 2º. Não serão aceitos nas prestações de contas pagamentos realizados em espécie.  

 
Art. 38. Um representante da secretaria gestora será responsável por carimbar cópia da 

prestação de conta com carimbo “Confere com o original” constando data, assinatura e matricula 
e após devolver a original à organização da sociedade civil. 
 

Art. 39. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 
objeto, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos. 

 
Parágrafo Único. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado 

financeiro não poderão ser computadas como contrapartida, mesmo aquelas oriundas dos 
recursos de contrapartida. 
 

Art. 40. Os recursos repassados pelo Poder Público à entidade parceira devem ser, 
obrigatoriamente, aplicados em sua integralidade no objeto da parceria, sob pena de devolução 
aos cofres públicos. 

 
Art. 41. Cabe ao Gestor e à Comissão de Monitoramento e Avaliação glosarem valores 

que estiverem em desacordo com esta Instrução Normativa, com o Decreto Municipal nº 
6.442/17 e com a Lei nº 13.019/14. 
 

Art. 42. Para todo e qualquer pagamento efetuado, deve-se apresentar os comprovantes 
fiscais de aquisição de produtos ou serviços bem como o comprovante de sua quitação. 

Parágrafo Único: Nos documentos fiscais a descrição da compra do produto ou do serviço 
deverá ter conexão clara com o que consta no projeto. 
 

Art. 43. Para efeito de prestação de contas não serão aceitos os seguintes documentos: 
 
I - recibos de depósitos bancários, notas de balcão, pedidos e tíquetes de caixa; 
II - documentos nos quais a discriminação dos produtos ou serviços seja genérica e as 

informações estejam ilegíveis ou rasuradas; 
 III - documentos cujo preenchimento ou apresentação esteja em desconformidade com o 

previsto na legislação; 
IV – recibos emitidos por pessoas físicas e/ou jurídicas; 
V – notas fiscais, faturas e boletos cujo pagamento tenha sido parcial. 

 
Art. 44. Tanto o Gestor da parceria quanto a Comissão de Monitoramento e Avaliação, 

após análise dos documentos que instruem a prestação de contas, devem emitir parecer 
conclusivo que pode ser: 

 
I - regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidos no plano de trabalho; 
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II - regular com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal que não resulte em dano ao erário; 
III - irregular, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 
 

 a) omissão no dever de prestar contas;  
 b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho;  
 c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;  
 d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

Art. 45. Vencido o prazo legal das prestações de contas final e parcial e não sendo 
prestadas ou não sendo as contas aprovadas, sob pena de responsabilidade solidária, o Gestor 
determinará a suspensão imediata da liberação de novos recursos e notificará a organização da 
sociedade civil em até 30 (trinta) dias, para que cumpra a obrigação ou recolha ao erário os 
recursos que lhe foram repassados, corrigidos monetariamente, na forma da legislação vigente. 
Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá ser encaminhado à 
Controladoria-Geral do Município para as devidas providências. 
 

Art. 46. Após análise do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, o processo de prestação de contas final deve ser encaminhado à Controladoria-Geral 
do Município que emitirá parecer. 

 
§ 1º. Incumbe à Controladoria-Geral do Município encaminhar o processo de prestação 

de contas ao Chefe do Executivo, que, a seu critério, decidirá sobre a homologação final. 
 
§ 2º. Para subsidiar a decisão de Homologação, pode o Chefe do Executivo requerer 

pareceres jurídicos ou contábeis acerca da Prestação de Contas. 
 
§ 3º. A Homologação do chefe do Executivo não está vinculada aos pareceres anteriores, 

podendo livremente e sob sua responsabilidade decidir acerca das contas apresentadas.  
 

Art. 47. A organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os documentos 
que compõem a prestação de contas pelo prazo de 10 (dez) anos. 
 

Art. 48. O Gestor juntamente com a Comissão de Monitoramento e Avaliação respondem 
pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegação. 

 
Art. 49. Os Recursos serão repassados às entidades dentro do respectivo exercício 

financeiro, não devendo ser repassados recursos inscritos em Restos a Pagar.  
 

SEÇÃO II 
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

 
Art. 50. Os documentos que irão compor o processo de prestação de contas parcial, entre 

outros, serão: 
 

Continua folha 12 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
    SÃO LOURENÇO – MG 

     CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
______________________________________________________ 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 002/2018 
Folha 12 

 
 
I - ofício de encaminhamento, conforme modelo do Anexo I desta Instrução Normativa;  
II – demonstrativo Integral de Receitas e Despesas; 
III - inscrição da Organização da Sociedade Civil beneficiária no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 
IV - extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira; 
V – conciliação bancária, quando necessário; 
VI - certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário 

municipal; 
VII - certidão quanto à Dívida Ativa da União;  
VIII - prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
IX - prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  
X - certidão de Débito Trabalhista; 
XI – relação de pagamentos efetuados. 
 
§ 1º. Não serão liberadas parcelas se a Entidade estiver inadimplente em relação à 

prestação de contas ou irregular com a execução do plano de trabalho. 
 

Art. 51. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas, em 
estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos 
quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: 

 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação da parcela anteriormente 

recebida; 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por 

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação às obrigações estabelecidas no 
termo de colaboração ou de fomento; 

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa 
suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo. 
 

Art. 52. Nas parcerias com repasse de parcelas mensais, a partir do recebimento do 
recurso, a organização da sociedade civil está obrigada a prestar as contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos, até o décimo dia do mês seguinte referente ao repasse do mês 
anterior.  

 
Art. 53. As prestações de contas parciais devem ser dirigidas ao Gestor da Parceria que 

as analisará e encaminhará à Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
 
§ 1º. Compete ao Gestor da Parceria e à Comissão de Monitoramento e Avaliação a 

liberação das parcelas da Parceria, com base no cumprimento dos ditames desta Instrução 
Normativa, do Decreto Municipal nº 6.442 e da Lei Nº 13.019. 

 
§ 2º. Eventuais inconformidades devem ser sanadas antes da liberação da próxima 

parcela, sob pena de responsabilidade solidária. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 54. Correrão por conta exclusiva da Organização da Sociedade Civil quaisquer 
despesas que não se enquadrem nas autorizações constantes no Plano de Trabalho. 
 

Art. 55. A Controladoria-Geral do Município, por meio de procedimentos de controle 
realizados através de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância dos dispositivos desta 
Instrução Normativa. 
 

Art. 56. O descumprimento previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de 
instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar para apuração de 
responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas ou de Tomada de Contas 
Especial, caso comprovado dano ao Erário. 
 

Art. 57. Os casos omissos e imprevistos serão resolvidos pela Comissão de 
Monitoramento, instituída pelo meio legal pertinente. 
 

Art. 58. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação por Decreto 
do Executivo. 
 
 Prefeitura Municipal de São Lourenço, 24 de agosto de 2018  
 
 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 

 
 
 

Marilaine Aparecida Ferreira 
Controladora-Geral do Município 
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ANEXO I 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. (Nome)  
Gestor da Parceria entre (nome da Entidade) e Município de São Lourenço 
 
A .......... (nome da entidade)........, com sede neste município, situado à ....... (endereço) ...... nº 
..... , ......... (bairro) ......, representado pelo seu .................... abaixo assinado, vem por meio deste 
apresentar o processo de Prestação de Contas relativo a valores recebidos na ordem de R$ 
.................................... (.................................................), conforme Plano de Trabalho 
...................../................ referente ao Termo de ............ (Fomento ou Colaboração), apresentando, 
ainda, conforme anexo, Relatório Final de Execução do Objeto e o Relatório Final de Execução 
Financeira.  
Requer, portanto, seu processamento na forma legal e, após medidas administrativas, a 
conseqüente aprovação.  
 
 
Pede Deferimento 
 

 
São Lourenço/MG,  .......de .................. de ............. 

 
 

 
 

_________________________ 
Nome do Responsável 

(cargo e assinatura) 
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ANEXO II 
CERTIDÃO DE DIRIGENTES 

 
 
 

Certificamos para fins de prestação de contas e para o controle externo exercido pela Câmara 
Municipal de São Lourenço e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que: 
 
 
 • ...................................................., portador do RG nº ................................ e inscrito no CPF/MF 
sob nº ................................, residente e domiciliado à rua .............................., nº ........., bairro 
............., CEP ..............- ......, é o ........................ (colocar a nomenclatura do representante legal 
da entidade) no período de .................... a ................. da entidade 
........................................................., inscrita no CNPJ sob nº ......................................., com sede 
à rua ..................., nº .............  
 
 
• ...................................................., portador do RG nº ................................ e inscrito no CPF/MF 
sob nº ................................, residente e domiciliado à rua .............................., nº ........., bairro 
............., CEP ..............- ......, é ................. (colocar nomenclatura: dirigente, responsável, 
membro do Conselho Fiscal)   .....................no período de ..................... a ..................... da 
entidade ..............................., inscrita no CNPJ sob nº ..............................................., com sede à 
rua ..................., nº .....................  
 
 
Certificamos, ainda, para os idênticos fins, que ...................................... são remunerados (ou não 
são remunerados) da seguinte forma: 
 
(descrever a remuneração com valores) 
 
Não obstante o prazo da presente certidão poderá ser revogado caso haja mudança de seu 
dirigente e representante legal, bem como, dos membros do Conselho Fiscal, através de ata, 
conforme previsto em seu estatuto. 
 
Em caso de anulação desta certidão, será emitida outra em substituição com o novo dirigente e 
demais membros. 
 
 
São Lourenço/MG,  .......de .................. de ............. 

 
 
 

_____________________________ 
Nome do Responsável 

(cargo e assinatura) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAR EMPRESA DE PARENTES 

 
 
 
 
Termo de Fomento/Colaboração nº ................  
Plano de Trabalho nº ........................... 
 
 
 ................................................. (nome), ...................... (nacionalidade), ................(estado civil), 
............................. (profissão), ............................. (cargo de representação legal) da entidade 
.............................................. (CNPJ ................................), inscrito no CPF/MF sob nº 
................................ e portador da cédula de identidade RG nº ............................, domiciliado na 
................................., nº ...................., bairro ......................, município de ..........................., CEP 
.................... na qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, DECLARA não 
haver contratação de empresas pertencentes a parentes de dirigentes da Organização da 
Sociedade Civil ou de membros da administração do Município de São Lourenço. 
 
 
 
São Lourenço/MG,  .......de ..................... de .................... 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Nome do Responsável 
(Cargo e assinatura) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARENTE PESSOA FÍSICA  

 
 

 
Termo de Fomento/Colaboração nº ................  
Plano de Trabalho nº ........................... 
 
 
 ................................................. (nome), ...................... (nacionalidade), ................(estado civil), 
............................. (profissão), ............................. (cargo de representação legal) da entidade 
.............................................. (CNPJ ................................), inscrito no CPF/MF sob nº 
................................ e portador da cédula de identidade RG nº ............................, domiciliado na 
................................., nº ...................., bairro ......................, município de ..........................., CEP 
.................... na qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, DECLARA: 
 
 • existência (ou não) no quadro diretivo da ........................................ (nome da Organização da 
Sociedade Civil), de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de 
dirigente de órgão ou entidade do Município de São Lourenço, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade;  
• ocorrência (ou não ocorrência) de contratação ou remuneração a qualquer título, pela 
.................................. (nome da Organização da Sociedade Civil), com os recursos repassados, de 
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança de órgão ou entidade do Município de São Lourenço, bem como seus respectivos 
Cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade;  
• ocorrência (ou não ocorrência) de contratação de parentes de dirigentes da Organização da 
Sociedade Civil, bem como do Município São Lourenço.  
 
 
São Lourenço/MG, ....... de ..................... de .............. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Nome do Responsável 
(Cargo e assinatura) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
Termo de Fomento/Colaboração nº ................  
Plano de Trabalho nº ........................... 
 
 
.................................(nome), ........................... (nacionalidade), ........................ (estado civil), 
contador, portador da cédula de identidade RG nº ................................., inscrito no CPF/MF sob 
nº ............................................. domiciliado na ................................., nº ...................., bairro 
......................, município de ..........................., CEP ...................., na qualidade de responsável 
pela Contabilidade (ou Controle Interno) da Entidade .................................................... (CNPJ nº 
...........................................), relativo ao ajuste em epígrafe, DECLARA que os gastos e a 
contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas 
estabelecidas, demonstradas no Balancete, Balanço Patrimonial e na Prestação de Contas.  
 
 
São Lourenço/MG,  .......de ..................... de ............. 

 
 
 
 
 
 

 
______________________ 

Nome do Responsável 
Cargo 

 


