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Cartilha Orientações Lei 13.019 

Iniciativa: 
 

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás  
 

 “O Governo do Município de Canaã dos Carajás-PA, 
tem atuado no sentido de dar maior eficiência, 
agilidade e transparência aos processos de celebração 
de transferência de recursos públicos municipais à 
Organizações da Sociedade Civil com diferentes 
atuações. Desta forma, disponibiliza esta cartilha para 
orientação as entidades para que haja excelência na 
elaboração e execução de futuras parcerias com as 
OSC’s . 

 
 

Jeová Gonçalves de Andrade 
Prefeito Municipal  

2017-2020 
 

Idealização: 

Setor de Coordenação de 
Captação de Recursos e 

Prestação de Contas COOCAR 

Equipe responsável pela 
elaboração e revisão: 

Gleisiane do N. Brito de Paula 
Daniel Delboni Alves  

Elaine Rodrigues do N. Souza 
José Arruda Ramalho Filho 

 

Realização: 

Secretaria Municipal de 
Planejamento 

SEPLAN 

 
Geam Meirey Ferreira dos Santos 

Secretário Municipal de 
Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 



Quatro 

 

Avanços com 
a aprovação 
da lei 13.019 

  
A Lei 13.019/2014 

Com as alterações trazidas pela Lei 13.204/2015 é fruto de vários movimentos 
por parte da Sociedade Civil e dos Agentes Públicos para a sistematização e 
uniformização de uma legislação que melhor defina, ampare e dê segurança 
jurídica aos vários atores que participam dessas relações jurídicas. Ressalte-se, 
ainda, que a nova legislação veio atender e adequar-se aos comandos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, da Lei de Transparência nº 131/2009 e da 
Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2001 e do Decreto Federal nº 7.724/2012. 

 
Reconhece autonomia das OSCs 
A legislação reconhece de forma clara a importância da atividade autônoma das 
OSCs em prol do interesse público e a possibilidade de seu financiamento com 
recursos do Estado. A prova disso está nos artigos 5º e 6º da Lei, que estabelecem, 
respectivamente, os princípios fundamentais aplicáveis às parcerias e as diretrizes 
do regime jurídico de fomento e colaboração. Entre eles, destacam-se o protago- 
nismo, a independência e a participação das OSCs, além do incentivo ao fortaleci- 
mento institucional e à organização da sociedade civil. 

 
Acaba  com  os  convênios  e  cria  instrumentos  específicos 

Talvez a conquista mais importante da nova legislação tenha sido essa: proibição de 
utilizar os convênios como instrumento para a celebração de parecerias entre OSCs e 
Poder Público. O convênio é um instrumento pensado para as parcerias entre os 
entes públicos, sua aplicação às relações envolvendo as organizações é uma das 
principais fontes de problemas, por forçar entidades de natureza privada (as OSCs) a 
se enquadrarem em regras do direito público. Com a nova lei, essa confusão acaba. 
Em seu lugar, foram criadas duas novas figuras: o Termo de Fomento e o Termo de 
Colaboração, ambas com exigências e fundamentos legais pensados 
especificamente para as OSCs. 

  
Cria Comissões para análise e monitoramento de Fomento  
e Colaboração, como vínculo do Poder público e das OSC’s 
A lei prevê a criação de comissão de análise e de monitoramento, que terão as 
atribuições de selecionar entidades para parcerias e de garantir boas práticas da 
entidades em relação à utilização do recurso público. Será também prioridade o 
atendimento efetivo à comunidade por meio da fiscalização e acompanhamento 
do objeto proposto. Criando assim um vínculo seguro entre as partes, para que 
haja transparências e confiança no processo de celebração, da fase inicial até a 
finalização com acompanhamento da prestação de contas da entidade ao poder 
público. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Quem são as OSCs? 
 

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

 
   Associações 

 
União de pessoas que se organizam para fins não 
econômicos (artigo 53 a 61 do Código Civil). 
 

 

 
    Fundações        

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

 
    Organizações 

religiosas  

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

 
    Cooperativas 

sociais e de 
interesse público 

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

A Lei nº 13.019/14, com as 

alterações pela Lei nº 13.204/15, 

inauguraram novo regime de 

parcerias. Confira seus pontos 

principais, já com o Decreto 

federal 8.726/16. 
 

SOU ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, O QUE DEVO 
SABER PARA CELEBRAR UMA  

PARCERIA 
COM O PODER PÚBLICO? 



 

 
 

 
 

Não se aplica a 
      Lei 13.019/14 

1) SUS (Sistema único de saúde); 2) aos contratos de 
gestão celebrados com OSC’s (Organizações da 
Sociedade Civil) aos termos de parceria celebrados com 
OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público); 3) Lei Cultura Viva; 4) PAED (Plano de 
Articulação e Equipamento de Defesa), PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar ), PDDE ( Programa 
Dinheiro Direto na Escola); 5) parcerias da Administração 
com o Sistema “S” e às contribuições associativas. 

 
   Requisitos 

estatutários 
obrigatórios 

Cópia do estatuto e alterações para comprovar: 1) 
Objetivos voltados à promoção de finalidades de 
relevância pública e social;2) transferência do 
patrimônio líquido a outra entidade, em caso de 
dissolução; 3) escrituração de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 

 
    Tempo de 

existência e sede     

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

 
    Experiência prévia 

e capacidade 
técnica 

Comprovar experiência de 01 ano na realização do 
objeto da parceria ou de objeto semelhante por: a) 
instrumentos de parceria firmados com outras 
pessoas jurídicas; b) relatórios de atividades; c) 
publicações e pesquisas; d) currículos de integrantes; 
e) declarações de experiência e capacidade; f) eventos 
realizados; g) prêmios de relevância, etc. 

 
     Regularidade 
      fiscal 

 
Estar obrigatoriamente em dias com a regularidade 
fiscal da entidade, não podendo o Poder público 
realizar parceria com entidades inadimplentes com os 
tesouros  Nacional, estadual e municipal. 

 
 

       Quadro de 
       dirigentes 

Relação nominal dos dirigentes e declaração de 
que não incorrem em nenhuma das hipóteses 
previstas no art. 39 da Lei 13.019/2014, os 
dirigentes e nem a organização. Deverão ter 
“ficha limpa” para parceirizar com o Poder 
Público. 

 
      
 
 
        Parceria       

Dotação especial de bens livres e patrimônio para fins 
de assistência social, cultura, educação, saúde, etc, 
(artigo 62 a 69 do Código Civil),em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, mediante a execução de 
atividade ou de projeto expressos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação; 



 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS 

TERMOS DE COLABORAÇÃO, TERMO 

DE FOMENTO E ACORDO DE 

COOPERAÇÃO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IMPEDIMENTOS 
Conforme a nova legislação, estão impedidas de firmar 

parceria com o Poder Público as OSC que:  

a) não possuir 1, 2 ou 3 anos de fundação/CNPJ;, conforme o 

ente federado;  

b) não comprovar experiência prévia;  

c) não comprove capacidade técnica e operacional;  

d) não prestou contas de recursos recebidos de parcerias 

anteriores;  

e) indicar dirigentes da parceria que tenha parentesco até 

segundo grau com agente político ou membros do Ministério 

Público, ou ainda tenha como dirigente agente político;  

f) tenha contas julgadas irregulares;  

g) não sanar todas as irregularidades anteriores pendentes;  

h) não possui em seu estatuto: - informações voltadas à 

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social; - não possui a constituição de conselho fiscal ou órgão 

equivalente; - previsão de que, em caso de dissolução da 

Organização da Sociedade Civil, o respectivo patrimônio 

líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual 

natureza; - normas de prestação de contas sociais, inclusive 

com menção as normas de contabilidade e publicidade;  

i) outros impeditivos elencados no art. 39 e 40 da Lei 

13.019/014. 

 



     Etapas de uma 
Parceria 

 
 
 
 

AS PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) ENVOLVEM OITO ETAPAS 

PRINCIPAIS, QUE SÃO 

 

 
 

1 

O PLANEJAMENTO, etapa comum tanto à Administração Pública 
quanto às Organizações da Sociedade Civil (OSC), é muito 
importante para auxiliar no alcance da efetividade da parceria. 
Nesta etapa, os critérios de seleção e os indicadores para 
acompanhamento das políticas devem ser definidos, bem como 
o edital de seleção deve ser elaborado. 

2 

A REALIZAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO, cuja 
obrigatoriedade é uma das grandes inovações da Lei Federal nº. 
13.019/2014, estabelecerá os critérios e condições para a 
seleção da Organização da Sociedade Civil (OSC), com o intuito 
de promover a transparência dos objetivos pretendidos com a 
parceria. Com base nos parâmetros definidos em edital e nos 
Planos de Trabalhos apresentados, pode também haver 
dispensa do mesmo em casos específicos citados na lei. 



 

 

  3 

 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO, colegiado previamente constituído 
pela Administração Pública, realizará a seleção das 
organizações. 

 4 

 
Após a homologação da seleção, a OSC apresentará os 
documentos necessários para a CELEBRAÇÃO do termo de 
fomento ou de colaboração, que é finalmente redigido, 
celebrado e publicado. 
 

 

 5 

Com a liberação da primeira parcela do recurso à OSC, a 
EXECUÇÃO da parceria inicia-se. O gestor responsável pela 
parceria, que será, irá acompanhar a execução por parte da 
entidade. A OSC, por sua vez, deverá atuar com base no Plano 
de Trabalho acordado, cumprindo as metas estabelecidas para 
a aferição dos resultados. O recurso será transferido e liberado 
à OSC de acordo com as parcelas previstas no cronograma de 
desembolso. 
 

 

 6 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL deve ser enviada mensalmente 
juntamente com relatório técnico e financeiro. Sua análise será feita 
com base nos documentos e relatórios enviados pela OSC, e nos 
relatórios técnico de visita in loco e de monitoramento e avaliação a 
serem elaborados pela Administração Pública. Em caso de 
cumprimento adequado das metas e resultados, será enviado 
relatório técnico aprovado pela comissão e relatório de execução 

físico-financeira para análise contábil no  Departamento de Análise 
de Contas . 
 

 

 7 

O MONITORAMENTO DA PARCERIA deverá acontecer ao longo 
de toda sua execução. Através da instauração de uma Comissão 
de Avaliação e Monitoramento pela Administração Pública, 
haverá o acompanhamento do desenvolvimento do objeto, que 
deverá ser realizado com base nos relatórios elaborados pela 
OSC e pela Administração Pública. Além disso, serão realizadas 
visitas técnicas à entidade, com freqüência mínima de 6 meses, 
para verificação da execução in loco. Após o término da 
execução, será realizada a avaliação final da parceria. Tanto o 
monitoramento como a avaliação final devem ser 
compreendidos como mecanismos que garantam o 
aprimoramento da gestão pública, auxiliando gestores em 
futuras tomadas de decisão. 
 

8 
A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL deverá ser apresentada ao 
término da execução da parceria. São responsáveis por sua 
análise o gestor da parceria, a Comissão de Avaliação e 
Monitoramento e o Departamento de Análise de Contas, sendo 
o gestor a pessoa responsável por aplicar sanções, quando 
cabíveis, e assumir a responsabilidade pelos fatos que 
ocorreram durante a execução da parceria. 



PROIBIDO VINCULAR AO OBJETO:  

• DESPESAS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE GERÊNCIA 
OU SIMILAR;  

• PAGAR, A QUALQUER TÍTULO, SERVIDOR OU EMPREGADO 
PÚBLICO COM RECURSOS VINCULADOS À PARCERIA; 

• UTILIZAR, AINDA QUE EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSOS 
PARA FINALIDADE DIVERSA DA ESTABELECIDA NO PLANO DE 
TRABALHO;  

• REALIZAR DESPESA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA 
PARCERIA; 

• EFETUAR PAGAMENTO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA 
PARCERIA, SALVO SE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELA 
AUTORIDADE COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

• TRANSFERIR RECURSOS PARA CLUBES, ASSOCIAÇÕES DE 
SERVIDORES, PARTIDOS POLÍTICOS OU QUAISQUER 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CONGÊNERES;  

• REALIZAR DESPESAS COM: A) MULTAS, JUROS OU CORREÇÃO 
MONETÁRIA, INCLUSIVE REFERENTES A PAGAMENTOS OU A 
RECOLHIMENTOS FORA DOS PRAZOS, BEM COMO VERBAS 
INDENIZATÓRIAS; B) PUBLICIDADE, SALVO AS PREVISTAS NO 
PLANO DE TRABALHO E DIRETAMENTE VINCULADAS AO OBJETO 
DA PARCERIA, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE 
ORIENTAÇÃO SOCIAL, DAS QUAIS NÃO CONSTEM NOMES, 
SÍMBOLOS OU IMAGENS QUE CARACTERIZEM PROMOÇÃO 
PESSOAL; C) PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PELA 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL QUE NÃO ATENDAM ÀS 
EXIGÊNCIAS DO ART. 46 DA LEI 13.019/2014;  

MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

• DEVE MOVIMENTAR OBRIGATORIAMENTE EM CONTA CORRENTE 
ESPECÍFICA;  

• APLICAR OS RECURSOS EM MERCADO ABERTO QUANDO USAR 
EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS;  

• APLICAR EM POUPANÇA ACIMA DE 30 (TRINTA) DIAS;  

• USO DOS RENDIMENTOS SOMENTE SE AUTORIZADOS PELA 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, CONSTANTE NO PLANO DE 
TRABALHO E APLICADO NO OBJETO;  

• DEVOLUÇÃO DE SALDOS NO ENCERRAMENTO DA APARCERIA;  

• RESSARCIMENTO DOS RECURSOS APLICADOS EM DESACORDO; 

•  PAGAMENTOS SOMENTE POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 
DIRETO AO TITULAR DA DESPESA;  

• PROIBIDO SAQUE EM ESPÉCIE DO RECURSO. 

• UTILIZAÇÃO DE CHEQUES  
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A IMPORTÂNCIA DO 
ACOMPANHAMENTO 

DA PARCERIA 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

SOBRE O RELATÓRIO DE 
CUMPRIMENTO 

DE METAS E EXECUÇÃO DO 
OBJETO 

 
O Relatório de Cumprimento de 

Metas e Execução do Objeto é 

o principal documento a ser 

enviado pela OSC. Nele devem 

constar as informações acerca 

das atividades e dos projetos 

desenvolvidos para o 

cumprimento do objeto e o 

comparativo das metas 

propostas no Plano de Trabalho 

com os resultados alcançados, 

a partir do cronograma 

acordado. É desejável que 

constem todos os documentos 

relevantes e comprobatórios 

das ações realizadas, tais como: 

listas de presença, fotos, vídeos, 

certificados, entre outros. O 

relatório deverá fornecer ainda 

elementos para análise dos 

impactos econômicos ou 

sociais; do grau de satisfação 

do público-alvo e da 

possibilidade de 

sustentabilidade das ações, pois 

a não aprovação do relatório 

implica na reprovação da 

prestação de contas financeira. 
 

 

QUAIS SANÇÕES PODERÃO 
SER APLICADAS ÀS 

ENTIDADES? 
•      Advertência; 

• Suspensão temporária de 
participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos da 
mesma esfera de governo;  

•     Declaração de idoneidade para 
participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos da mesma esfera de 
governo.  
 



  

 

 

 

 

       

       
 

Sitio oficial eletrônico da Prefeitura de Canaã dos Carajás-PA. 

https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/ 

Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as OSCs 
http://plataformaosc.org.br/ 

 
Relatório do GT Marco Regulatório 

http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-
1/relatorio_gti_ agosto2012.pdf 

 

Relatório da III Reunião de Signatários da Plataforma 
https://observatoriosc.files.wordpress.com/2015/06/encontro-

signatc3a1rios- 
-sc3adntese-dos-debates-e-encaminhamentos.pdf 

 

Boletins de Orientação Jurídica da Abong 
http://www.abong.org.br/ongs.php?id=8179 

 
Cartilha Cáritas - Marco Regulatório das Relações entre Estado e Sociedade 

Civil http://caritas.org.br/wp-
content/files_mf/1389029026marco_regulatoriosite- ATUALIZADO_2013.pdf 

 
Estudo Fundação Esquel - Estimativas Preliminares do PIB das OSCs 

Brasileiras 
http://esquel.org.br/images/stories/Pdfs/marcolegal/estimativasprelimina

- resdoPIBdasOSCsBrasileiras.pdf 
 

Site da SGPR sobre o MROSC 
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc 

 
 
 

  

     Para saber mais consulte 
 

https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/
http://plataformaosc.org.br/
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-1/relatorio_gti_
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-1/relatorio_gti_
http://www.abong.org.br/ongs.php?id=8179
http://caritas.org.br/wp-content/files_mf/1389029026marco_regulatoriosite-
http://caritas.org.br/wp-content/files_mf/1389029026marco_regulatoriosite-
http://esquel.org.br/images/stories/Pdfs/marcolegal/estimativasprelimina-
http://esquel.org.br/images/stories/Pdfs/marcolegal/estimativasprelimina-
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc

