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LEGISLAÇÃO BÁSICA E OUTRAS FONTES
• LF 13.019, de 31/07/2014, suas alterações e regulamento 

(início da aplicação, para os Municípios: 01.01.17)
• Artigos da Lei Federal 4.320/64• Artigos da Lei Federal 4.320/64
• Artigos da LRF
• Instruções 2/16 e comunicados e/ou Resoluções TCESP
• Artigo: O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil – como ficam as subvenções sociais, auxílios e 
contribuições? Flavio Corrêa de Toledo Junior
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AGENDA:

• TRÊS CITAÇÕES INICIAIS
• TABELA DE PRAZOS E CONTEÚDOS PARA A 

ADMINISTRAÇÃO SOBRE TODOS OS TERMOS DE 
COLABORAÇÃO E/OU FOMENTOCOLABORAÇÃO E/OU FOMENTO

• TABELA DE CONTEÚDOS PARA O PLANO DE TRABALHO E 
DEMAIS ITENS DE INTERESSE DOS REPASSES PARA CADA 
TERMO DE COLABORAÇÃO E/OU FOMENTO

• COMO REPASSAR E CONTROLAR RECURSOS DE FORMA 
SIMPLIFICADA

• TRÊS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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DEFINIÇÕES SOBRE OS AJUSTES – ARTIGO 101 – INSTR TCESP 02/16
Art. 101. Para os fins destas Instruções, considera-se: 

Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração
pública com organizações da sociedade civil para a consecuçãopública com organizações da sociedade civil para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela
administração pública que envolvam a transferência de recursos
financeiros, nos termos da Lei Federal nº 13.204, de 14 de
dezembro de 2015; (redação dada pela Resolução nº03/2017)
Termo de Fomento: idem..... propostas pelas organizações da
sociedade civil....
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OBRIGATORIEDADE DO TERMO – ARTIGO 163 – INSTR 
TCESP 02/16

Art. 163. As transferências voluntárias a
Organizações da Sociedade Civil (OSC), comOrganizações da Sociedade Civil (OSC), com
classificação econômica de subvenções, auxílios e
contribuições, nos termos da Lei Federal nº
4.320/64, serão realizadas exclusivamente mediante
formalização de termo de colaboração ou termo de
fomento. (redação dada pela Resolução nº03/2017)
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POSSIBILIDADE DE PREVIA INEXIGIBILIDADE - ARTIGO 31, II, c.c. 32 
“caput” e § 4° - LF 13019/14

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações
da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto dada sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da
parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma
entidade específica, especialmente quando:
(....)

II - a parceria decorrer de transferência para organização da
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja
identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive
quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do §3º do
artigo 12 da LF 4320/64, observado o disposto no art. 26 da LRF
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TABELAS



Procedimentos para o Município realizar auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada

• Demonstração de que a realização do serviço por entidade parceira 
é mais vantajosa, economicamente, que a execução direta.

• Edição de lei específica nos termos do art. 26 da LRF, cujo repasse
há de se submeter aos critérios ditos no art. 4º, I, “f”, do diploma
em questão. Aliás, o próprio Marco, no art. 31, impõe aquela leiem questão. Aliás, o próprio Marco, no art. 31, impõe aquela lei
local como condição para a inexigibilidade do chamamento público
(art. 31, II).

• Elaboração de plano de trabalho, contendo objetivos, metas físicas, 
custos, modo de execução, além dos parâmetros de avaliação, tudo 
conforme o art. 22 da Lei Federal nº 13.019/14

• Justificativa da dispensa ou inexigibilidade do chamamento público, 
nos termos do art. 32 também da LF 13019/14



Procedimentos para o Município realizar  auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 

• Comprovação de que a entidade tenha: a) um 1 (ano) de existência, com
cadastro ativo no CNPJ; b) prévia experiência na realização, com
efetividade, do objeto da parceria; c) capacidade técnica e operacional
para desenvolver o objeto proposto.

• Impedimento de parceria caso: a entidade não tenha prestado contas de
parceria anterior; qualquer um de seus dirigentes seja agente político de
Impedimento de parceria caso: a entidade não tenha prestado contas de
parceria anterior; qualquer um de seus dirigentes seja agente político de
mesma esfera governamental; nos últimos cinco anos tenha sofrido
rejeição de suas contas (enquanto não sanada a irregularidade); seja
estrangeira e não disponha de autorização para funcionar no Brasil.

• Emissão de parecer de órgão técnico da Prefeitura, segundo os conteúdos
exigidos no art. 35, V, “a” a “h”, da LF 13.019/14

• Emissão de parecer do Controle Interno e do órgão jurídico da
Administração.



Procedimentos para o Município realizar  auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 

• Designação oficial do gestor da parceria, com as
seguintes funções:
– Acompanhar e fiscalizar a parceria;
– Informar fatos que possam comprometer as metas– Informar fatos que possam comprometer as metas

pactuadas;
– Informar indícios de irregularidades na gestão dos

recursos;
– Emitir parecer conclusivo, com base no relatório técnico de

monitoramento e avaliação;
– Disponibilizar materiais e equipamentos necessários ao

monitoramento e avaliação.



Procedimentos para o Município realizar  auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 

• Elaboração de Termo de Colaboração ou Fomento, com objetivos,
obrigações, cronograma de repasses financeiros, vigência, forma de
monitoramento, rescisão e prestação de contas, entre outros
elementos requeridos no art. 42 do referido Marco.

• Designação oficial da Comissão de Monitoramento e Avaliação com, ao• Designação oficial da Comissão de Monitoramento e Avaliação com, ao
menos, um servidor efetivo do Município, no intuito de homologar, ou
não, o relatório técnico de execução da parceria, elaborado pelo
Município com a seguinte composição:

– Descrição das atividades e metas estabelecidas;
– Análise do cumprimento das atividades e metas, com base em indicadores

de desempenho;
– Valores efetivamente transferidos pela Administração.



Procedimentos para o Município realizar  auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 
• A entidade parceira somente movimentará os recursos por transferência

eletrônica (Internetbanking), que permita a clara identificação do
beneficiário final (art. 53 da referida lei federal).

• A página eletrônica do Município deverá transparecer a relação das
parcerias celebradas com as organizações não governamentais, bem comoparcerias celebradas com as organizações não governamentais, bem como
os respectivos planos de trabalho (até 180 dias do encerramento da
parceria).

• E a Entidade também divulgará a relação das parcerias; em seu próprio
site (caso existente), e em locais visíveis das sedes sociais. Emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o Comunicado
16/2018 determina que a entidade estatal deve cobrar essa transferência
das entidades subvencionadas; do contrário, a omissão contaminará a
conta do Prefeito, como veremos mais adiante.
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subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 

• Da mesma forma, essa transparência há de ser cumprida 
pelos prestadores de serviço do 3º setor, sejam OSs ou 
OSCIPs.OSCIPs.

• O TCESP, com base na Lei da Transparência e do Acesso à
Informação também comunicou que eventual omissão será
anotada no relatório da Fiscalização (aqui se entende que a
falha da entidade contaminará a conta do Prefeito).



Procedimentos para o Município realizar  auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 
Nesse sentido e contempladas com dinheiro do Município, as OSs, as 
OSCIPs e as OSCs (asilos, orfanatos, creches, APAEs, santas casas) devem 
divulgar, em seus próprios sites, o que segue:
– Estatuto social atualizado; 
– Termos de ajustes (termos de colaboração ou de fomento; contrato de gestão; 

termos de parceria); termos de parceria); 
– Planos de trabalho; 
– Relação nominal dos dirigentes;
– Valores recebidos da Prefeitura;
– Lista dos prestadores de serviços com os respectivos valores pagos; 
– Remuneração individual dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, 

cargos ou funções; 
– Balanços e demonstrações contábeis;
– Relatórios físico-financeiros de acompanhamento, 
– Regulamento de compras e de contratação de pessoal.



Procedimentos para o Município realizar  auxílios, 
subvenções sociais e contribuições 

de forma simplificada 
• Os recursos repassados não podem bancar pagamento de 

servidores ou empregados públicos.

• As prestações de contas serão avaliadas: 
– Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
– Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
– Irregulares, 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.
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TRÊS CONSIDERAÇÕES FINAISTRÊS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Entidades – enquanto executam o serviço para o 
qual recebem os recursos, são colaboradores 

do Poder Público; são seus substitutos e, do Poder Público; são seus substitutos e, 
portanto, devem fazer o melhor possível, já 

que não deve haver qualquer diferença entre 
o Ser que executa e o Ser que recebe o 
serviço, são cidadãos trabalhando para 

cidadãos. 



AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES ÀS ONGs
PRÁTICA DAS APLICAÇÕES

Municípios – é certo que no Brasil o orçamento 
é autorizativo e não impositivo, ou seja, o não 

repassar não gera inadimplência, mas se repassar não gera inadimplência, mas se 
espera do Administrador Público, com o seu 

poder de desenhar o orçamento e estabelecer 
as autorizações, que assuma apenas os 

compromissos que ele tiver, cada vez mais, a 
plena expectativa de cumprir.
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