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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 183/19 
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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 3 JUN. 2019 

ENTRADA · 
Hora3L3o (al ~,<.,<,....,_ ,-, 

V 

Bauru, 04 de junho de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelênci 
Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004. 

Atenciosas Sa ações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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D.A.L 
P/ leitura no EY.pediente 
da S1sãc Q;~dir.ória do 
dia _
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Anexos: ~--- 1 
Anexos: Cópia da Lei Municipal nº 5. 166, de 08 de julho de 2.004; Cópia da Lei Municipal nº 4.415. de 24 de 
fevereiro de 1.999; Cópia da Lei Municipal nº 2.257, de 12 de novembro de 1.980; Cópia da Lei Municipal nº 2.504, 
de 23 de agosto de 1.984; Cópia da Lei Municipal nº 4.297, de 07 de abril de 1.998; Cópia da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2.014; Cópia da Lei Federal nº 13204, de 14 de dezembro de 2.015; Cópia da Lei Federal nº 
10.406, de l O de janeiro de 2.002. 



• 

• 

-------
/PROC.N~12.. ·,0 ___ 1 
t ~OLHAS .,1. ~-
1 ____ ~ - 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DÊBÂURU-":,...==.1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 40/19 
P 16.171/10 -Ap. 19.105/04 (capa) Revoga a Lei Municipal nº 5.166, de 

08 de julho de 2.004. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2° 

Fica revogada a Lei Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

l PROC. N2_11 ...,,-7) ='~:. 
~LHAS _ _.&ÍÃA_,_'.~ 

- -~-,=--":t .... Jz:::::=::;:'!.,,-:;~-::,. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -
03,junho, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto 
de Lei que revoga, na sua totalidade, a Lei Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004. 

A Lei Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004, dispõe sobre condições para declaração 
de utilidade pública, institui e disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências. 

Por ocasião da publicação da lei em comento, a Declaração de Utilidade Pública municipal 
constituía condição para a formalização de parcerias entre o Poder Público e as entidades sem fins lucrativos. 

Tal condição perdurou até o advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil - MROS (Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014), o qual veio a disciplinar, de forma 
homogênea, em todo o país, as condições para a realização de parcerias voluntárias, celebradas sob a forma de 
Termo de Fomento. Termo de Colaboração ou Acordo de Cooperação, entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil. 

Por essa razão, inclusive, a Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2.015, que alterou o 
MROSC, revogou expressamente a Lei Federal nº 91, de 28 de agosto de 1.935, que disciplinava a concessão 
do título de utilidade pública federal, sendo certo que, em decorrência disso, essa certificação não é mais 
concedida no âmbito do Governo Federal. 

É possível verificar que a Lei Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004, disciplina, além 
dos requisitos para a obtenção da Declaração de Utilidade Pública, a formalização de termos de parceria entre 
o Poder Público e Privado, no entanto, conforme já dito, tais termos são agora disciplinados pelo MROSC, 
restando a norma, nesse aspecto, revogada tacitamente. 

Assim, embora a Lei Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004, permaneça vigente, sua 
funcionalidade resta prejudicada, eis que, o Termo de Parceria entre o Poder Público e as Organizações da 
Sociedade Civil, atualmente obedece àquele regramento federal, o que, por conseguinte, torna a Declaração de 
Utilidade Pública dispensável para a obtenção de recursos públicos. 

Em razão dessas ponderações, é o presente projeto para revogação integral da Lei Municipal 
nº 5.166, de 08 de julho de 2.004. 

Destarte, pela relevância da matéria, contamo rovação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº SI 66. DE 08 DE JULHO DE 2004 
Dispõe sobre condições para declaração de 
utilidade pública, institui e disciplina o 
Termo de Parceria e dá outras providências. 

FOlHhS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru filz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° -

§ Jº -

Art. 2° -

Art. 3º -

As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, constiruidas no 
Municlpio de Bauru, que sirvam desinteressadamente à coletividade, poderão ser 
declaradas de utilidade pública, a pedido ou de oficio, através de lei de iniciativa 
concorrente dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoajurldica de direito 
privado que não distribui,-entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou· líquidos, 
dividendos, bonificações,. participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas.atividades, que os aplica integralmente na consecução 
do respectivo objeto social.•. 

A declaração prevista- neste anigo é ato vinculado ao cumprimento dos re!luisitos 
institufdos por esta Lei. · •· 

Não podem ser declaradas de:utilidadc pública: 

III -
IV-

V
VI -
Vll-

as sociedades comerciais; 
os sindicatos, as. -associações- .de classe ou de representação de categoria 
profissional; · • • . • _. ·. · • .. , · ·_. · ·. 
as organizações partidárias e·assemelhadas, inchisi~e suás fün<Íaçõ<Ís; 
as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços· a 
um círculo restrito de associados ou sóêios; 
as entidades e empresas que comercializam planos de ~aµqe_e asse!')elha(/95; 
as instituições hospitalares privadas não gratuitase."IDJÍIS"lilàjifen~dorás;: . ; · ,' 
as escolas privadas dedicadas ao ensino formal · iilfu gratuito · e suas· 
mantenedoras;· 

Vil! - as cooperativas; . 
JX - as fundações públicas; 
X - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por 

órgão público ou por fundações públicas; 
Xl - às organii.ações crcditicias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o 

sistema financeiro nacional. 

A !leclaração de utilid;de pública instituída por esta Lei, observado em qualquer 
caso, o principio da universàlização dos serviços, somente será conferida às pessoas· 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo. 
menos uma das seguintes finalidades: 

I - promoção da assistência social; 
li • promoção da cultura, do desporto, defesa e conservação do patrimônio 

história e artístico; 
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 
IV. promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 



Re[ Lei 5166/04 

Art. 4° • 

... ; : ' .. ·, .. :, 

·, ,,· .. -~. . : ...... ' 

V
VJ. 

IPROC.Ni ,1~~
1 

FOLHAS::: 8: • = 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

-ESTADO DE SÃO PAULO 

promoção da segurança alimentar e nutricional; 
defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

VII • promoção do voluntariado; 
Vlll • promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
IX - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

juridica gratuita de interesse suplementar; 
X - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 
XI . esmdos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de infonnações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Exige-se ainda para a declaração, d~ ,\!ti\idade públi,;a,. que as pes,oas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, iinteressadàs, sejarn'·regidas por estatutos cujas 

.• '1- •' •' t , ' .~, • 

nonnas disponham sobre: . . ..... , , ,: ... •., .,: .. , .:·· , ... :: . .... 

a observância iiosid!1aÍ)t~\4.ili'.~~v'/. ~dig~ :' Ci'(1I;,;· l:,~i Fedéral ,:~?' 
J 0.406/2002,.• '·'. _..:" .. :'.1• " ... ·'," .. .. . • 

r-

li - a observância ,dos ;Pr\h~lfii?•.,:~-~ :;l~l!i'.Jida1e, .i'l'pessoa,lidade,. moralidade; 
publicidade,.ecorioftlfoidade'°'·dá·ef(ç1ênciai, ,. ·· -.. •- · 

. ' 
III - a adoção de ,Jln\tiéas:.de:,gesião <1âi,#riistrativan1ecessárias <i. suficientes a ..... 

coibir a obtenção, ·de· fol'ma .indMdual •ou··,coletiva,, de•. beneficias :ou. · 
van!ag~ns pes~ais, em ·deoorrêncià.-dá párticÍiiação·:no·-respectivo processo ....... ,; .'· 

"\_·::;: '.~. f ·.: 

!·' ' 

• •,li•. 

l,•1,• 1
1 ' 

• .. , ... ' ·. 
_,,: :· 1•;;; :. . . .. . 

<.:;. ,_::~ .' .. ,;,i ·-· .; . . ~: .:· ... ·~•:,. 

.· ... 

Art. 5° -

dec1s6r10; .:-..·· :-:-::~\ . ... . .. 1 • • • 

. IV - . a .constituição,; de.;.~ri.~Jli_Ó :fisca( .. o~\iirgã/>. eiiuivalente, ., dotado ·de: 
competência"P!ll'll'·opin~: sobrl os "re(átórios ·de': dêsemp.énho•'füianceiro e: 
contábil, e sobre' :as; oj,~rÍÍççie(Jl!li:rif/lóni!li.s: ,:e.ali;,.adas,. emi\intlo. parece rés . 
para os orgamsmos·sÜpeti~rés-.\l~.·!'lltiÍIÍ\iliii:, :> : ··.;.:,. .. ·.: · , · · '. . · : . 

V· a previsão: qe .que/iim ·,-~~o. c(~.:.:iiiss.of4çãii,\la::el).tidaqe,: o"respectivci'.· 
patrimônio: líquido,;serã·;trahsfetiqo·.a,oútra,:pessoa•.jurldica qualificada nos' , : 

- . ., ; .•· 'I -·~ • ... ·• ... ;,, . ·•~ ,., ·.• , • .· • • • 

termos desta , Lei, preferencialmente; qu.i,·. tenha .. o. mesmo obJeto: social' da . : 
extinta; .·· !:.::-_,_ _- .'. ·:·.:: .... , .. :-,i!.'.-. ..:::: ': :: .' ' .. ; _-···· · · · . · ,· _ · 

. ·vI'. . a previsão ,de,-qlie,>,n,a;-l)lpótes~,;df,â,,p~soa.'jurldica perder a ,qualificação· , 
instituída por:esta ·uii;,o, resp_e(inv<i ;icer;o patrimonial disponível,adquirido , '. ,_;:_. 
com recursos públicos dtlrai\te''o .. (período• em- que perdurou aquela, · · 
qualificação, será transferido· a: oútrâ pessoa jurídica qualificada nos termos 
desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

Vil - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da-entidade-que 
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que prestem serviços 
específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 
mercado, na região correspondente a sua área de atuação; 

VIII • as normas de prestação de contas a sérern observadas pela entidade. 

A pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a 
: declaração instimlda por esta Lei, deverá apresentar, para instruir o pedido, cópias 
. dos seguintes documentos: 

, 1 - estatuto registrado em cartório; 
, li - ata de eleição de sua atual diretoria; 
, IIÍ - balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício; 
· IV - declaração de isenção do imposto de renda; 
, V - inscrição no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em vigor. 
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Ref. Lei 5166/04 

§ 2· -

Art. 6° -

Ar!. 7' -

Art .. 10, 

Art.11 -

1 :~~~~~2 1 ~ ::ai-9 
PI_lliFEITURA MUNIÇIPAL DE BAURU 

. ESTADO DE SÃO PAULO 

A pessoa jurldica de direito privado sem fins lucrativos interessa~a em obter a 
declaração de utilidade pública, também, deverá provar que está em funcionamento 
no Municfpio e serve desinteressadamente à coletividade, no mínimo a dois anos, 
contados de sua constituição e efetiva existência jurídica. 

A prova do exercício das atividades de serviços à coletividade, prevista no parágrafo 
anterior, será feita com a apresentação de relatório detalhado dos programas 
desenvolvidos no último biênio, firmado por todos os membros componentes de sua 
diretoria e acompanhado dos documentos pertinentes, quando for o Cll$O, 

Constatada qualquer infração à presente lei, a declaração de utilidade pública deverá 
ser revogada 

. -A concessão do titulo de utilidade pública não acarretará para o.Municlpio nenhuma 
obrigatoriedade de isenção ou outros beneficios tributários, ressalyados.os da Lei nº 
4415, de 24 de fevereiro de 1999, de-incentivo ao desporto. · 

· Fica ·Úiado:-o cadastro· municipàl ·das pessoas jurídicas··de-<lireíto ·priyado;',sçm:füi~· 
lucrativos;declaradas de utilidatlepútiliêa.' ' 

J;c;·;~stiÍuf<lo o,:re~o.de Pw~ii11,~siin'considerado.o:irtsllllÍnento passlvel'de-se, 
firmado• entre.,.o .. Poder· Público.:e 'as''enlidádes· declaradas .:de,·.utilidade· .. pública .
destinado à, formação de. vfnculo-·de•.cooperação-:entre ·as· partes, para jo .fomento e a 

· -execução das atividades dê interessé-públicopr~vis1:,w~o.,a1:tigo 3~-desta-1:.ei .. ·. . · 
'. • , •• ' J ••• 

. O Termo dé Pa,,ceria,fu'mad~'d~ ~o~tirii·il~o~o,entre o,Poder·P.úbJicc/ e as entidades 
declaradas ·de utilidadé,pública .âiscriminarál diieifos;·.resjionsabilidades ·e, obrigações 
tias.partes signatárias,: ,,. _:· .. , »:,· :·... · 

, ., l ~· .. ,;",:' 

S~o.cláusulas essenciais do 1'e\ffio de'-Pareeriáli, 
• -· '• • • • .-... • • .- ,• ·' :~ .... ,10:, };~--

l,., ., • a do· objeto, que conterá· a· especificação·,do.iprogi"ama.de:irabalho ,proposto 
pela entidade·declarada de utilidade jlública;s, · ,·:. · . 

.li, .·. a dé'estipu.lação-das m~tas e dos·-resultados:ll,sefem:a,iingidos e,os.r.espec~vos, · . 
. ~ ,· , prazos de execução-ou cronogr.ama}-:;:; · .!.:•1~"'.i:!-,!1 •i. __ .- •.•.. ~;:.:: .• • .• ·. ·· 

J1l - · a de previsão'·expressa·das·critério's objetivos d~.avaliação âe·'désemjlenho •
serem utilizados, mediantejndicadores de resultá.do; . . : 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o 
detalhamento das remunerações e beneficios de pessoal a serem pagos, com · 
recursos oriundos ou vinculados do Termo de Parceria, a seus diretores, 
empregados e consultores; · 

V - a que estabelece as obrigações da entidade declarada de utilidade pública, 
entre as quais a de apresentar, ao término de cada exercfcio, relatório sobre a 
execução do objeto do Tenno de Parceria, contendo comparativo especifico 
das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de 
prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados; 

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Municlpio, de extrato do Termo de 
Parceria e de demonstrativo da !tilª execução fisica e financeira, conforme 
modelo simplificado a ser estabelecido em regulamento; contendo os dados 
principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não 
liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria. 

A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por 
órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e 
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Ref. Lei 5166/04 

§ ,. -

§ 2·-

Art. 12 -

Art. 13 -

1 
~ROC. Nll 

_ FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA:URU . . . 

pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação 
existentes. 

Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados 
por comissão composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a pessoa jurídica 
de direito privado de utilidade pública. 

A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a 
avaliação procedida. 

Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, .ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de 
origem pública pela entidade parceira, darão imediata ciência i aos órgãos 
competentes, sob pena de responsabilidade . 

• il 

Esta Lei entra em· vigor,na datl! de-soo publica,ão, ficando revogadas as Leis de n?s. 
2257/1980, 2504/1984 ·e'4297/l:998. 

Bauru, 08 dejulho•de•2004~ -. 

. . ·-· . 

· A, TONI .cAR.L • nirr.isi'A-MARTiNEz"· 
SE RETÁRlfl"DIJ. NJW9C~()~:JJJ)Ú~1GÇJS 

. ... . .. , '(' ... ':'•· 
Projet9 de im~,at1va do Vereador 
.RODRIGO ANTONIO DE AGOSTl1'.'HOMENDONÇA '- "P.MDB 
•• • ./ •• < O O o • O O :· • •·•• 0 O O O O M • ,:,, OO. _. ,, o• M,, 

!·!, - ... ; • . 

]l.eg_i~tJ:!da no Dcpan.amento de Comunio -~· · ·Prcfeítllra, ila Itiésmâ data .. .. -~ . . ,. . , . .. 

IBM' 
MENTO 

DE CO OCUMENTAÇÃO 
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LEI N°4415 
l)e 24 de fevereiro de 1999 

lnc- OI upartN chponundo ·• 1i,1mla~I ._ilvl•, 
ooclll• ou r1crolltl,a1 d1Cllrada1 do Ulllldoda P~bica Munkllpal d<> 
pagamt1110 do lmpoato tabrt a PRJl)l1tdado Pn<III o Terttorlel 
Urblnl, na forma am qua Np1etlca. 

.., 

PAULO CESAR MADUREIRA, Presidente da Cêmara Municipal de 
Bauru, Estado de SIio Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que 
dispõe o parégrafo 6° do artigo 38 da Lei Orgênica do Municlplo de Bauru, faz saber que a 
Camara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1° • Ficam dispensadas do pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana as agremiações declaradas de Utilidade 
Püblica Municipal que tenham como objetivo único ou principal o 
desenvolvimento de atividades esportivas, sociais ou recreativas, 
devidamente legalizadas, sem finalidade lucrativa e sem 
remuneração para quaisquer cargos de Diretoria. 

Para.grafo Único - A dispensa recaira. exclusivamente sobre os imóveis onde funcionam 
as sedes das agremiações, incluindo-se entre elas as denominadas 
"sedes de campo", desde que situadas na zona urbana municipal. 

Artigo 2°-

Artigo 31 -

Atendidas as mesmas condições, a dispensa de que trata o artigo 
anterior é extensiva âs agremiações que disputem modalidades 
esportivas ollmplcas a nlvel estadual, nacional e mundial, bem como 
às que disputem torneios amadores oficiais do Municlpio. 

O pedido de dispensa seré efetuado anualmente à Sec;re1arla 
Municipal de Economia e Finanças, por via postal com Aviso de 
Recebimento (A.R.), até o dia do vencimento inicial do Imposto 
Predial e Territorial Urbano de cada exerclclo ou no protocolo da 
Prefeitura Municipal até a mesma data, com os seguintes 
documentos: 

1) Estatuto Soc:ial da entidade, devidamente registrado; 

li) Doeumento Oficial comprovador do funcionamento das 
atividades previstas como objetivo único ou principal da 
entidade social: 



• 

o 

Artigo 4° • 

Ili) 

IV) 

D01:t.1mento Oficial comprovador das disputas '4as 
modalidades esportivas mencionadas no Artigo 2" desla Lei, 
quando for o caso; 

Declaração firmada por no mrnimo dois diretores, sob as 
penas da lei, da finalidade não lucrativa da entidade, da não 
remuneração do cargo de Diretoria e da aplicação do valor da 
dispensa do pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial e Urbana em atividades esportiVas indicadas no 
Estatuto Social ou nas modalidades mencionadas no artigo 
2º desta Lei; 

V) Comprovante da Declaração de utilidade Pübllca Municipal 
em favor da agremiação; e, 

VI) Atestado expedido pela Secretaria de Esportes e Lazer 
informando que as agremiações esportivas, sociais ou 
recreativas declaràdas de utilidade pública municipal 
oferecem "escolinhas" gratuitamente para menores pobres e 
em número mlnimo estabelecido por esta lei. 

Somente poderão usufruir do beneficio desta lei, os contribuintes 
especificados que estejam em dia com as obrigações tribulirias do 
municlpio. 

Parágrafo Único - O beneficio será extensivo aos contribuintes especificados que 
tenham providenciado o parcelamento de obrigaç:ões tributárias 
vencidas, desde que em dia com o pagamento do parcelamento. 

Artigo 5° - Para usufruir do beneficio as agremiações esportivas, sociais ou 
recreativas declaradas de utilidade pllblica municipal deverão manter 
"escolinhas" gratuitas no ambito de suas atividades para menores de 
dezoito (18) anos, comprovadamente pobres. 

Parágrafo único - As "escolinhas" deverão matricular no mlnimo dezesseis (16) 
menores quando se tratar de esportes coletivos e no mlnimo oito (08) 
menores quando se tratar de esportes Individuais ou em.duplas. 

Artigo 6" - O beneficio da dispense do pagamento do Imposto Sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, somente seré concedido às 
agremiações declaradas de Utilidade Pübllca, que mantenham e 
participam todas as vazes que houver disputa dos Jogos Regionais e 
Abertos do Interior, com duas modalidades ollmpicas, com no mlnlmo 
12 atletas por modalidade. . ~ 

~--···--------------------------------.....J 
1 FLd.41<; 
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Paragrafo Único • 

Artigo 7°-

Artigo 8°-

PROC.N&_~'-'>''-;-';;--i:::::;===-t"' 

• • 

A comprovação da participação descrita, ave 
certidão expedida pela Secretaria Muntclpal de Esportes e Lazer. 

Os Imóveis de propriedade de terceiros, alugados, arrendados, 
utilizados em comodato ou recebidos graciosamente para &ede de 
quaisquer agremiações não gozarão os beneflcios desta lei. 

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 
24 de fevereiro de 

ERLONVI 

I 

Projeto de Iniciativa de Diversos Vereadores. 

Registrada na Diretoria de Apolo Legislativo da camara, 
na mesma 

LEl4415 
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/PROC. N2 
FOLHAS 11:¾i!d 

PREFEITURA ~IUl\!ICIPJ\L DE Bi\URll 

OI. N.• ______ _ 
P.1$736/71 

fSTADO D.!.J_ÃO IAUlO 

LBI H9 2257, lll!i 12 nB IIIOVSMBRO DK 1180 

nlapêie •ot>re coudt.<;Õe• 
de ul:1 ll4ade plil>Uca. 

para declaraçio 

OSVALDO SlmGHEN, Prefeito lluoid.pal "" Bauru, Ratado 
de são Paulo, f•• •lll>•r q,. a cimara H.un1.c1plll. aproW>u e· ele a1111ciona 
• prcmul.9a a •eguj..nta lei,-

Artigo 19 

Artigo 

Aa ■oc1ada.-ie. c1T1■, aaaociaçôaa • f1U>4aç,Õa■ cona"! 
tu14a■ DO Pa.C., qu■ airvaa deainte.ni■-&4-te 1 ('2 

1etiv1da1Se, pederiio ■er 4écl■redu de 1rt1.lldade ~ 

blica, a pedido ou •ex-oficio", au-aria de 1•1 de 

1Dio1al:1va canoorrenta do l!xecutivo II La9i■lat.1vo. 

Para a &oclara,;:ão de utilidada ptihlioa, cleveri a li!!_ 

tidade banafioiada provar, 
a) qua t.aa personalidada ju!41cai 

b) q\111 -■ti requlananta oon■ titw.da no Pata, 
e) que eat&. .., efet.1-vo funcionamento no Munlclpio • 

aerwi &,llinl:ereaaadU111nta i coletlvidadoo, no aln! 
.., hi 2 (doi■ l anoa, l1111d1atamnta antarlor■a l 
sua con■tituição e efetiva e:id■tinci■ jur!dica1 

d) qu■ niD aio re,auneradoa por qualquer foraa .,. ~ 

goa d■ dirat:orta • qu■ niD cU•t:r1bu1. lucro■, boa!. 
ficaqõas ou vantagan■ a d1rl9entea, aantanado.-.a 
ou aasoaiado9 aob nenh Wllll modalldltde ou pretezto. 

Parigrafo ünJ.oo - ,. falta da qualquer doa 4o~to■ de prova en,_r! 

doa neate artl90, impedld a cleclaraçiio de utilidade 

p!iblica. 

Artigo 39 Conat:atada qualqwor infraçio à pre■enta lel, a &ec:l,! 

raçÃo do uti lida&. pÚblJ.~ pocSerl ■er .S:U'Y09ada. 
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i~.~~i .. _ip R E f E I TU R i\ur~~ ~ f1~! ~~~ 
~i.. 2257/80 

DE BAURU 

Ili. N.• ___ _ 

Artigo 49 - Do titulo 4a ut1114.a. plibllaa não deaornrl para o li!!. 
nic!pio, nellh\Ullll obi,1gatode4&4e 4a isenc;io ou outroa 

bena.ftc:ioa t:ributhtoa. 

Artigo 59 - ll.9ta lei entrari eia vigor II data 4a •ua 
0

publle119io, I:!_ 

,mgad1111 u diapoaic;,õea •• tp.~ír1o. 

Bauru, 

'l'ELMO ElJRl:P DE5 BAR'l'IIOLOM1!11 15 J:LW. 

COOROENAllOl\ DOS Kl!:GÕClOS INTl!JIIIOS I! 

JOR!DlCOS 

Rag-1atr•da na D1retor1a.4o Expediente da t>refeitura, na-•• data. 

0"----~ 
IIAR'l'A CURl KUNDlI 

DlllBTORA SIIBSTI~ DA D,11:, 
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PREFEITURA MUNI CJPAL DE BAURU ,j 
ESTADO DE SlO PAULO 

fia. ______ _ 

Ll!l N• 2504, Dê Z3 DB AGOSTO DB 1984 

P.10267/84 
Dâ nova redação ã let-ra ucn • do art!_ 
go 2• da Lei n• 22S7, de 12 cie Qove• 

b-ro de 1980( 

Professor JOS!! GUALBERTO MARTINS ANGBRAMI, Prefeito 
Municipal do Bauru, Estado de São Paulo, fu saber que a Câmara Mun_!; 

c:ipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguln te lei: 

Arti&o 1 • - A lona "e", do artigo z• da Lei n• 2257, do 12 ele n~ 

vembro de 1980, passa a ter a •eguinte redação: 

"e - que está em efetivo funcionam•nto no Mlmicípio • 
serve desintereuadaaente ã coletiYid&d■, no •! 
nimo hii t111 (1) ano, contado ele sua constituição 
e efetiva existência jurídica, alia d■ nu r■l! 

vant.e valor social". 

Artigo 2• - Bsta lei entrará em vigor na data de sua publicação , 
Tevagadas as disposiçÕe• em contrãrio. 

Bauru, 23 de agosto de 1984 

'Y""""''l'l:ro MAATIHS .A!IGEIWII 
MUNICIPAL 

GAS~~ ~IA fflMO 
-~CRE'l'Ã.R-f S NBGÕCIOS NTBRNOS 

E JIJRfDICOS 

Re&i•trada na Diretoria do tura, na aes■a data. 

)!AAIA TIIB 

DIRl!TORA DO BXPBDil!lfTll. 
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P. 6715/98 

1~· :1RB 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 42!17 DE 07 DE ABRIL DE 1998 
DA nova redação a letra "e" do Artigo 2º 
da Lei nº 2257, de 12 de novembro de 
1980, com a redação que lhe deu o Artigo 
1 ° da Lei nº 2504, de 23 de agosto de 
1984. 

Eng.º ANTONIO !ZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 

Artigo 1° • 

Artigo 2°. 

Iniciativa da Vereadora 
CATARINA CARVA 

A letra "e" do Artigo 2º da lei nº 2257, de 12 de novembro de 1980, com a redação 
que lhe deu o Artigo 1° da Lei nº 2504, de 23 de agosto de 1984, passa a ter a 
seguinte redação: 
Hc) que estâ em efetivo funcionamento no Municipio e serve desinteressadamente 

à coletividade, no minímo há dois anos, contados de sua constituição e efetiva 
existência jurídica, além do seu relevante valor social; a prova do exerclcio 
das atividades de serviços à coletividade será feita com a apresentação de 
relatório detalhado dos programas desenV<Jlvidos no último bibiio, firmado 
por todos os membros Componentes de sua DiretoriaJ e acompanhado dos 
documentos pertinentes, quando for o caso." 

Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçl!es em 
contrário. 

Bauru, 07 de abril de 1998. 

-~f.&--. NG.º A TON O F~O 
PREFEITO M ICIPAL 

. .. 
UOLO 

JURÍDICOS 

Registrada no Departamento e omun 
1 da Prefeitura. na mesma data. 
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Presidência da RepúbliJ :~• 
1 ~ 1'i: fil 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.019. DE 31 DE JULHO DE 2014. 

Eslabelese o m9ime jurídico das parserias 
\loluntárias, envolventfa ou não transferências de 
mcursos financeiros, entm a administração pllblica e 
as mganizações da sociedade civil, em m9ime de 
miltua cooperação, para a consecução de finalidades 
cie interesse pllblice; define diretrizes para a política 
de !emento e de colaboração som 0"9anizações da 
sociedade civil; inslilui o termo de colaboração e o 
lermo de femenlo; e altera as beis nºs 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9.79G, de 2J de março de 1999 . 

(Vide Lei nº 13.800, de 2019) 

Estabelece o regime juridico das parcerias entre a 
administração pública 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 em planos _de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em 
termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a política de fomento, de 
colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9. 790, de 23 de março de 1999. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Esla bei institui normas 9erais para as parserias voluntárias, em1ol•1endo eu não transferências 
de msursos financeiros, eslabelesidas pela União, Estados, Qistrilo Federal, Municípios e respesti11as 
aYt:irquias, fundações, empresas pllblisas e sociedacies de economia mista prestadoras de serviço pllblico, 
e-mias subsidiárias, som 0"9ani.:ações da sociedade civil, em re9ime do mlltua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse pilblico; define diretrizes para a política de !emento e de 
6Gl-,9oração som as 0"9anizaçêes da sociedade si>Jil; e instillii o termo de colaboração e o termo de 
foofenlo, 

Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e 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 em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação . 
.(fu,dacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se: 

or9ani.:ação da sociedade civil: pessoa jurídica de direito privado sem fins lusrati>Jos que não 
distribui, enlm os seus sécios ou associados, sonsell=leiros, diretoms, empre9ados ou doadores, e>Jenhiais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, llrules ou liquides, dividendes, benificações, participações ou 
paicelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exersício de suas atividades, o quo os aplica 
illk,gralmante na sansesução do mspectiva objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de 
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, g 
funfo patrimenial eu funde de raserva; 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
opmacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial 
ou fundo de reserva; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas 
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e 
açêies de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 
ca~•acitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. /Incluído 
!2fils' Lei nº 13.204, de 2015) 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li aGministraçãe púelica: Uniãe, EslaGos, Distrito Federal, Municípios e raspectivas autaf<:luias, 
fooEla9ães, empresas púelicas e sociedaGes Ge economia mista prestaGoFas de seFVi,>o púelico, e suas 
SIJWidiárias; 

li - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, 
fun:lações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas 
subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9° do art. 37 da Constituição Federal ; (Redação dada pela Lei 
.o'.'._:[;3.204, de 2015) 

Ili paFGeFia: eiualeiueF modalidade de paFGeria pravista nesta Lei, eiue envolva ou não transfeFências 
vel<Jntárias de recursos financeiras, entra administra,>ãe pública e 0F9ani2açães da sociedade ci•lil para 
ações de interesse racíproco em ragime de mútua coeperaçãe; 

Ili - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 
estàbelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de 
múlua 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração 
pública e pela organização da sociedade civil; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

I11-B - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à 
safsfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil; 
íln!!luído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV dirigente: pessea eiue detenha podems de aGministração, gestão ou controle da 0F9anização da 
SO{fodaGe Gi\•il; 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da 
sodedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com 
a administração pública para a consecução de finalidades ·de interesse público e recíproco, ainda que 
dei ague essa competência a terceiros: (Redacao dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V aeministraeor público: agente púelico, titular Qo érgão, autarquia, fundação, empresa púelica ou 
SO{foeaee de ecanomia mista campetente para assinar instrumenta ee coopera9ão com 0F9ani2a9ãa da 
soóodade civil para a consecuçãa de finalidades de interesse público; 

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de 
col;,boração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a 
terceiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(\A lf\C. l'"II\ 1 ll nn."IL 
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Gficial do C0FRURicação, C0FR poderes do C0R!Flll0 o fiscalização; 

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de 
col8boração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 
pocleres de controle e fiscalização; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII torFRo do colaboreção: iRslruFRoRto polo qual são foFFRalizadas as parco rias estabelecidas pela 
adrniRistreção pilblica com or:ganizações da sociodado civil, selocioRadas por FRoio de chaFRamoRto pilblico, 
pa!,1 a C0RSBCUÇã0 de fiRalidados de iRloFOSSO pilblico prnpostas pela admiRistrnção pilblica, SBFR prejuízo 
dal> doliRi9ães aliR0Rtos ao C0RIFat0 do 9ostão o ao torFR0 do paFC0Fia, rospoctivaFRonto, C0RforFRO as Leis 
R!'g_g_sn, dp 1fi dn m:ain dA 1PPR, o 9.79Q, do 23 do FRaFG0 do 1999; 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
intfJresse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de 
recursos financeiros: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1/111 torFRo do foFRoRto: instruFRonto polo qual são forFRalizadas as paFGoFias ostabolocidas pela 
adrninistreção pilblica C0FR or:gaRizações da sociedade ci>Jil, selecioRadas por FReio do chamaFReRlo pilblico, 
par:i a coRsocu,:ão do fiRalidades de iRterosso pilblico prnposjas pelas oF9aRiza9ães da sociedade ci>Jil, soFR 
f)Fojuizo das defiRiçãos atiRentos ao coRIFa!o do 9estão e ao termo de paFG0Fia, respoctivaFRonte, coRfoFFRO 
as '_eis nºs 9.6n, dn 1 s dn m:aio dn 1 oaa , e 9.79Q, de 23 de FRaFÇo de 1999 ; 

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pel ;i administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
intE,resse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência 
de recursos financeiros: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 
fim11idades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; 
f!llicluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, 
na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e 
avêtliação de políticas públicas; 

X coFRissão de sele,:ão: ér:gão cole9iado da adFRiRistreção pilblica desliRado a prncessar e jul9aF 
clK,1'laFReRtos pilblicos, composto poF a9eRtes pilblicos, desi9Rados poF ato publicado eFR FReio oficial de 
cornuRicação, seRdo, pelo FRenos, 213 (dois teFços) se seus FRembros seFViaoFes ocupaRtes se car:gos 
f)OrrnaReRtes do quadro de pessoal da adFRiRistrnção pilblica rnalizadorn ao chamaFReRto pilblico; 

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, 
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um 
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; 
IB.ni;Jação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

XI coFRissão se FR0RilornFRento e avaliação: ér:gão cole9iado da aaFRiRistrnção pilblica aestiRado a 
menitornr e avaliar as paFGerias celebradas coFR 0FQaRizações da sociedade civil nos teFFRos desta Lei, 
GOrnposto por a9eRtes pilblicos, desi9Rados por ato publicado eFR FReio oficial se coFRuRicação, seRdo, pelo 
menos, 213 (sois leFÇ0S) de seus meFRbF0S SBFViS0FOS ocupaRtes de car:gos peFFRaAeRles do quadF0 88 
pe!'.Soal da aaminislFação pilblica rnalizadora do cAammnento pilblico; 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 
parc:erias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de 
fon,ento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo 
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para 
firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observãncia dos 
prirtcipios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
sãc, correlatos; 
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XIII llens remanescentes: eqllipamentes e materiais permaReRtes asquirises com recurses sa 
pai,:eria, Recessáries à ceAsecuçãe de elljeto, mas que a ale Rãe se iRcmperam; 

XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros 
envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam: (Redação 
dac[a pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIV prestaçãe de centas: prncedimen\9 em que se aRalisa e se avalia a execuçãe da parceria quaRte 
aes. aspectes de leQalidade, legitimidade, ecenemicidada, eficiêRcia e eficácia, pele q1Jal seja pessí11el 
verificar e cumprimeRto de elljakl da parceria e e alcaRce das metas e des rasllltases previstes, 
cornpreeRdeRde :1 (duas) fases: 

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo 
qu11I seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados 
previstos, compreendendo duas fases: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

torme de fomeRte celellrado, vedada a aítaraçãe de elljete aprevade. PROC.N9·_!..::=__,_ .... __.r-
XV- (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) FOLHAS 

Art. 2° -A As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas 
específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de 
pac:tuação e deliberação. (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 3° Não se aplicam as exigências desta Lei: 

1 às traRsferêRcias de recurses hemeleQadas pele CenQresse MaoieRal eu auterizadas pele SeRade 
~ieral Raquile em · qlle as dispesiçêas ses tratades, acerdes e ceRveR9êes iRtemacienais especificas 
confütarem cem esta bei, quaRdo es recurses envolvides forem iRtegralmeAte eriundes de feRte externa de 
fin;::nciameR\9; 

1 - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado 
Federal naquilo em que as disposições especificas dos tratados, acordos e convenções internacionais 
coriflitarem com esta Lei; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li às transferências veluntárias reQidas por lei específica, Raqllile em que heuver dispesição expressa 
em ceRlrário; 

li - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili aes ceRtrates de gestãe celeerados com eFganiza99es sociais, Ra forma estabelecida pela bei nº 
g._637, de 15 de maio de 199!!. 

Ili - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos 
previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos 
do§ 1° do art. 199 da Constituição Federal: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - aos termos de compromisso cultural referidos no§ 1·• do art. 9° da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 
20-,_1..,; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, 
de!'de que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9. 790, de 23 de marco de 1999 : /Incluído pela Lei nº 
ll,ç.04, de 2015) 

VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de marco de 2004 , e nos arts. 5º e 22 
da [.ei nº 11.947, de 16 de iunho de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

r,.,1/r,r,,..n~n nn ,..,.. 
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IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de 
organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: (Incluído pela Lei nº 
1ª.,?-04. de 2015) 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; /Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; /Incluída pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) pessoas jurídicas de direito público interno: /Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública: (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (Incluído pela Lei nº 
1ª.,?-04. de 2015) 

Art. 4° Aplisam se as disposi9êes desta bei, Ro que cei.ller, às mlaçêes da admiRistmçãe pillllica sem 
entidades qi.alifisadas cerne erganizaçêes da sesiedade si•1il de inlemsse pilelise, de que traia a bei nº 
ll-. 7\10, de 23 de marye de 1999 , FBQidas per termes de parseria. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

CAPITULO 11 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Seção 1 

Normas Gerais 

' paitisipaçãe sGGial, e rortalesimeRl<l aa seciedade Gi>Jil e a lmnsparênsia na aplica9t10 des resurses pilelises, 
ae\'Bnde eeedec;er aos prinsípies da íegalidade. da leQitimidade. da impessealidade, da memlidade, da 
pYOlisidade, i:la eceRemisii:laae, da efisiênsia e i:la elicásia, além des demais prinsípies senstilusieRais 
aplicáveis e des mlacienades a seQuir: 

Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a 
participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, 
os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: (Redação dada pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

1 - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; 

11 - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania 
e d e inclusão social e produtiva; 

Ili - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável; 

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas; 

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação 
soe,ial; 

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; 

Vil - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

V111 - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente; 

IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais; 

X - a preservação e a valorização do patrimõnio cultural brasileiro, em suas dimensões material e 
imc1terial. 

Art. 9º Sile dimtrizes fundamentais de reQime jurídise de romenle eu i:le c;elaeom9ão: 

Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime juridico de parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de ;~015) 

n.AII\L:./-,n1n nn_,...,,. 
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1 - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização a sociedade 
civil para a cooperação com o poder público; 

li - a priorização do controle de resultados; 

Ili - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação; 

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com 
as organizações da sociedade civil; 

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e 
puhlicidade; 

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da 
Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos; 

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores 
públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com 
organizações da sociedade civil; 

VIII a a.loção .te pFáticas .te gestão a.tmiRistFativa RecessáFias e s1a1ficieRtes para coibiF a obteRção, 
iAd'vi.tual 01a1 colefü•a, .te beRelícios ou vaRtageRs iR.te•Ji.las, em .tecoFFêRcia .ta participa,;ão Ro Fespeclivo 
f)FOGBSSO .teciséFiO ou OCblpação 98 posiçêes estFatégicas; 

VI 11 - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, 
individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da 
ino,ação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de 
dei.igualdade social. 

Seção li 

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada 

Art. 7° A IJRião, em cooF.teRação com os 6sta.tos, 6'istFito Fe.teFal, M1a1Ricípios e OFQanizaçêes .ta 
socie.ta.te ci•Jil, iRslitbliF:í pFogramas .te capacitação para gesloFes, FepFeseRtantes .te OFQanizaçêes .ta 
sous.ta.te ci•Jil e coRselheims .tos conselhos .te políticas públicas, não CORSlitbliR.to a participação nos 
çefori.tos pFOQramas con.tíção para o exeFGício .ta l1a1nção. 

Art. 7° A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: (Redação dada pera Lei nº 13.204, 
de ?.015) 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - representantes de organizações da sociedade civil; (lncfuído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - membros de conselhos de políticas públicas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - membros de comissões de seleção; (fncluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

V- membros de comissões de monitoramento e avaliação; (fncluído pela Lei nº 13.204. de 20151 

Vf - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias 
dis,:iplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o 
ex~,rcício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
~?-04. de 20151 

Art. 8° Ao .teciSir sobre a celebração .te paFGerias pravistas nesta bei, o a.tministraeor púelico 
cor,sieerará, obriQatoriamente, a capacieaee operacional ao éFQão 01a1 eRtieaee ea aeministração púelíca 
para iRstit1a1ir processos seletivos, avaliará as pmposlas ee parceria com e riQor técnico necessário, 
fisrnlizará a exec1a1çãe em tempo hábil e Se moela eficaz e apreciará as preslaçêes Se contas na ferma e nos 
pFazos eeterminaeos nesta bei e na leQislaçãe específica. 

t),t/f\L./'"IAl í\ f\l\.'"'I.C 
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Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: 
.(fu,dacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a 
parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; {Incluído pela 
Lei _1º 13.204, de 2015) 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 
20· _fü 

Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo 
efic,,z; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei e na legislação 
específica. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de 
pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a 
capacidade técnica e operacional de que trata o caput deste artigo. 

Seção Ili 

Da Transparência e do Controle 

Art. Qº No início de saea ano civil, a aerninislração pública fará p1ibíisar, nos moios oficiais Ge 
Giv.dl9a9ão, os •1alores apro•,•ados na lei or,:arnentária anilai vigente para exec1ição de pregrarnas e ações 
c:IG--plano pl1irian1ial em \'igor, ~11e poGerão ser exec1itaGos por moio de pareorias pre•1istas nesta bei. 
ífuêvogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 1 O. A aGrninistração pública Ge\<erá manter, em sell sítio oficial na internei, a relação das parserias 
sel<:llradas, ern oreern alfabética, pele nome da Of!Janii!ação da socieeade civil, ~or prai!O nãe inferior a é 
fsinoo) anos, contado da apreciação da prestação de contas lfnal da parseria. 

Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias 
cel,,bradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. 
ífuêdacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

Art. 11. A OF!Jani,:ação da socieeade civil de>Jerá div1iígar, ern se1i sítio na internei, caso manten"1a, e 
ern-locais •;isiveis de s11as seGes sociais e Gos estabelecirnentes ern ~110 exer,:a s1ias ações, Iodas as 
parnerias celebradas sem o poder ,:iúblice. 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas 
secles sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 1 O deverão incluir, no mínimo: 

í - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública 
responsável; 

li - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pe:;soa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

111 - descrição do objeto da parceria; 

IV valor total da parseria e valores liserados; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso: (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
@?-015) 

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua 
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo. 

VI - quando vinculados á execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da 
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração 
prevista para o respectivo exercício. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015\ 
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Ar:t. 12. A aemiRistração pilblica .le\lei:á ei\11a1l9ar pela intemet os meios para apresentaçilo ee denúncia 
sobre a aplica,:ão irreg1a1lar dos rec1a1rsos transferidos. 

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representaçilo sobre a 
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção IV 

Do Fortalecimento da Participação Social e da Divuls-1$ii~:ia.1...A.çq~--I--------, 

Art. 13. (VETADO). PAOC.NR_-;;;,....;--+r-""+---1 
fOlHAS 

. ' ' 
radiodifusão de sons e de sons e irna90ns, campanhas p1a1blicitárias e programaçêes desen'lolvidas por 
org3nizaçêes da sociedade GP.'il, no ãmbite das parcefias com a a.lministração pública, com pre'lisilo de 
fBCllrsos tecnol99icos e ling1a1agem ade~1a1ados à garantia de acessibilidade por pessoas corn deficiência. 

Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de 
comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações 
det;envolvidas por organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o 
emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com 
deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e 

• 
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Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade 
civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao 
for1alecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei. 

§ 1 º A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão 
di!>:iplinados em regulamento. 

§ 2° Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo. 

§ 3° Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto 
às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo 
Co.,selho de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção V· 

Dos Termos de Colaboração e de Fomento 

Ar:t. 1ê. O termo de colaboração ge,,e ser adotado pela administração pilblica em caso de 
transferências 'IOl1a1ntárias de recursos para censec1a1ção de Jllanos de trabalhe propostes pela aeministração 
pill,lica, em regime de milt1a1a cooperação com organizaçêes da sociedade ci'lil, selecionadas por meio de 
clmmamento público, ressalvadas as exceçses pre'listas nesta bei. 

Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de 
pla~os de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que 
envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração 
pút,lica para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil. 

Ar:t. 17. O terrne de fQmento de,,e ser adetade pela administraçãe pilblica em case de transferências 
vol rnlárias ee rec1a1rses para wnsec1a1ção de planes de trabalhe )lropestes pelas erganizaçses da seciedade 
Givil, em regime .le milt1a1a Geeperaçãe com a administração ptlblica, selecionadas por meio de clclamamento 
pill,lico, ressal•1adas as miceçêes previstas nesta bei. 

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos 
de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
fina1ceiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VI 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio 
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do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas 
ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando 
a c ;,lebração de parceria. 

Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverà atender aos seguintes 
requisitos: 

1 - identificação do subscritor da proposta; PROC.N2_--'----'-----,.+.,__"""+_ 
li - indicação do interesse público envolvido; FOLHAS 

Ili - 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. 

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta 
em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. 

Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção observarão 
regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei. 

Art. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará 
nec:essariamente na execução do chamamento público, que. acontecerá de acordo com os interesses da 
administração. 

§ 1 º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação 
por meio de chamamento público para a celebração de parceria. 

§ 2° A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede 
a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. 

§ 3° É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia 
realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VII 

Do Plano de Trabalho 

Art. 22. Deverá constar do plano da traball:\o, sem prejuízo da modalidada da paFGsria adotada: 

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração 
ou :le fomento: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

dia9n9stico da realidade qys sará olljslo das ali'Jidadss da paFGsria, devendo ser demonstrado o 
ll8l:o entra assa rsaliGlads e as alividaGlss ou malas a saram atin9idas; 

1 - 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20· .fil 

li Glescrição pormsnorizaGla Gls matas quantitati'las a msnsYrávsis a sarem atin9iGlas e da atividaGlss 
a- rersm axscutaGlas, GlevsnGlo estar claro, preciso e dstall:iado e que se pretende realizar ou obter, bem 
co,:qe quais serão os meios utilizados para tanto; 

li - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados: (Redação 
dacla pela Lei nº 13.204, de 20151 

li-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 
proietos abrangidos pela parceria; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili prazo para a execução Glas ati•Jidades e o cumprimento das metas; 

111 - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 
.(fü,,iacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

IV definição dos indicadores, qualitativos e quantitati•,os, a serern utilizados para a aferição do 
GU!"ll')Firnento das metas; 
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IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. (Redação 
dac[a pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os pFeços pFalicados no mernado 
Gl.l-com ou!Fas parnerias da mesma natureza, devendo existiF elementes indicati"1os da mensuraçãg desses 

----· - .. 
" " - . " - . .,, 

' ' - ' -~t 
ff\l<I isq1;er 01;tras rontes de inf<:JFmaçãg eispgní"1eis ag público; 

PROC. N2 -1 'L =t- ' PJ/ 
V- (revogado\: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ FOLHAS 2- 5 

-VI plang de aplicação dos rewFsos a seFem desemtlolsados pela admIrnstraçag publica; 

VI - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

{ 

Vil estimativa de valores a serem recolhidos para pagamente ae encaFQ0S pre,,idensiáFigs e 
ll:ahalhistas aas pessgas en>Jolviaas airelamente na consecuçãg do 8lljet8, durante o período de >,<igência 
f)FOpGStg; 

VII - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII YaíoFes a serem repassadgs, mediante cronggFama de desembglso compau,,el com os gastos 
ear. etapas vinculadas às melas dg crenograma flsiso; 

VIII - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX modo e peri8dicidaae das preslaçêos do contas, com!)alí11eis com o F)eríodo de realização das 
etapas vins1;ladas às metas e som o período ae vigência da parneFia, não so admitindo periodicidaae 
SIIJ,~rior a 1 (!lm) ano ou que dific1;lte a verificação flsica do cumpFimente eg objete; 

IX - (revogado\ : (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015\ 

X pFazos ee análise da prestação de contas pela administração pública responsável pela paFGeria. 

X - (revogado\ . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

PaFágraf<:J único. Cada ente federado estabelecerá, de acordo com a sua realidade, o valor máximo 
(IIH> poderá ser repassado em parnela única paFa a exec1;ção aa paFGeria, o q1;e de>,erá ser justificado pelo 
aarninistrador público no plano de tFabalho. 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VIII 

Do Chamamento Público 

Art. 23. A administração pública deverá adotar pF8cedimonlos claf8s, ol:ljeti~•gs, sirnpíificadgs e, 
681gpre El"'ª possí>,<el, padFOnizados, q1;0 oFienlem os interessados e facililern o acesso direte aos érgãos 'da 
administração pilblica, independentemente da rnodalidade de paFCeFia pre>Jista nesta bei. 

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que 
orirn1tem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, 
ind "pendentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20· _fil 

Parágrafo único. SernpF8 que possí>1el, a administração i:iúkllica estabeleceFá cFilérios e indicadores 
padmnizados a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características: 

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem 
seQuidos, especiaímente quanto ás seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - objetos; 

li - metas; 

111 rnéledos; 
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Ili· (revogado}; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV. custos; 

V plano de trabalho; 

V- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI im;iicadores, quantitati'los e qualitativos, do a,,aliação de resultados. 

VI . indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. (Redação dada pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

Art. 24. Para a celebração das parcerias pre11istas nes\a Lei, a administração pbiblica de\•eFá realizar 
cll.1ITTamente pbiblico para selecionar organizações da sociedade civil que terno mais eficaz a execução do 
ooj,tG-, 

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de 
fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que 
tornem mais eficaz a execução do objeto. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1º O edital do chamamento público especificará, no minimo: 

• 1 a programação orçamentária que auteriza e fundamenta a celebração da parceria; 

• 
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1 • a programaçêo orçamentária que autoriza e viabiliza a celebraçao da parceria; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

li o tipo de parceria a ser celebrada; 

11 ·(revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 • o objeto da parceria; 

IV. as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 

V as datas e os critérios objeli\•os de seleçêo e julgamente das prnpostas, inclusive no q1,10 se refere 
à-,neleeologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um des critérios estabelecidos, se for o caso; 

V . as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à 
metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; 
{fü,_dacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI • o valor previsto para a realização do objeto; 

VII a exigência de que a organização da sociedade civil poss1,1a: 
a) no mínimo, 3 (!rês) anos do existência, com cadastro ali>Jo, comprovados por meio de 

00<:,Jmentação emitida pela Secretaria 1fa Receita F"ederal de Brasil, corn base ne Cadastro Nacional da 
?a::sea Jurídica CNPJ; 

b) experiência prévia na realizaçãe, cem elati11idade, do objete da parearia ou de natureza 
sei 10l1:iante; 

c) capacidaEle técnica e operacienal para o desen'lolvimenlo Elas aijvidaEles previstas e o cumprimento 
G&. metas estabelecidas. 

VII . (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) (revogada): (Redação dada pela lei nº 13.204. de 2015) 

b) (revogada): {Redação dada pela lei nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada) : /Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VIII • as condições para interposição de recurso administrativo: /Incluído pela lei nº 13.204, de 2015) 

IX a min1,1ta do instrumente p9r meio do qual será celebra,fa a parceria; (lncl1,1íElo pela Lei nº 1:l.204, 
de-?filfil 
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IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parcert ;ROCN: : ;, 1 

1ª'?-04. de 2015) 

X de a,cordo com as saracleristicas do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas 
cern déficiêAcia eu mobilidade reduzida e idosos. (Incluído pela lei nº 13.2Q4, de 2Q15) 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas 
corri deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° lã vedado admitir. pre,,er, incluir oll tolerar, nos aios de convocação. cláusulas ou condições que 
cernprornetaFR, reslFiRjaFR ou frnslreFR e seu caráter cornpetilivo e estabeleçaFR preferências eu distinções 
em ra;:ão da naturalidade, da sec:le ou do domicílio dos concorrentes ou de qualquer outra circunstância 
~,ertinente ou irrelevante para o especílico objeto da parceria. 

§ 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar. nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: (Redação dada pela Lei nº 
1ª'?-04. de 2015) 

1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com 
representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; 
./!!1!:luido pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades 
ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 
20· _R} 

Ar!. 28. " permitida a atuação ern rede para a 0l<€cuçãe de iniciativas agregadoras de pequenos 
J3FOjetos, por 2 (duas) ou rnais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da 
erg,mização celebrante do termo de fomento ou de colaeoração. desde que: (Revogado pela Lei nº 13.204, 
de ?-015) 

1 essa possibilidade seja autori;:ada no edital do chamamento píielico e a lerFRa de atuação esteja 
J3FOvista no plano de traballle:--(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li a organização da sociedade ci,.,il responsável pelo terrno de fomento e/ou de colaboração possua: 
ífu~vogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

a) mais de a (cinco) anos de inscrição no CNPJ; /Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
b) rnais de a (três) anos de el!periência de atuação ern _rede, cornprovada na /arma pre1Jista no edital; 

e-{Bevogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
e) capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretarnenle a atuação da 

organização que com ela estiver atuando ern rede; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
Ili seja observado o li!Hite de atuação rnínirna pre\'isto em edital mlerento á 0l!ecução do plano de 

trah3lho que cabe à organi2ação da sociedade civil celebrante do termo de lernento e colalloração; 
ífu,_yogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV a organi2;ação da sociedade ei,,,il el!ecutante e não celoerante de lerrno de fomento eu do 
oohboração compro·10 regularidade jurídica e fiscal, nes termas de regulamento: (Revogado pela Lei nº 
1ª'f:04. de 2015) 

V seja cernunicada à administração píiblica. ne alo da celeeraçãe de terrne de fomento ou de 
GGkiboração, a relação das ergani;:ações da sociedade civil ellecutantes e não celebrantes de termo de 
fomento ou de colaboração. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrale íinico. A felação eas organizações da sociedade civil el!ecutanlos e não celebrantes do 
lermo de fomento ou de colaboração de que trata o inciso V do caput não poderá ser alterada sern prévio 
oor,sentimento da adrninislração píiblisa, n1lo poeendo as eventuais alterações descumprir os reqllisitos 
f3FO\lislos neste artigo. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 2@. O eailal aeveFá ser arnl)larnenle divulgado ern pàgina do sitio oficial do érgão ou entidade na 
inff s'flet, 

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública 
na internet, com antecedência mínima de trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo íinico. As pessoas jurídicas de direito plÍblico interno e as entidades porsonalizaeas da 
aarninistração poderão GFiaF portal (mico na internet que ml'.lna as inforrnações sol:lre toeas as parcerias por 
ela:, celebrac:las, bern corno os editais pul;llicados. 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 
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Art. 27. O grau Ele adequaçãe Ela JlFClpesta aes elajeli>Jes especlfi~;;: 

iR&,-,e e tipa Ele parceFia e ae valeF Ele FSfer:ência censtanle Ele cl:lamamente pública é cFiléFie ebFigatéFie Ele 
julgamente. 

Art. 27. 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. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1 º As pmpestas seFãe julgaElas peF uma cemissãe de seleçãe pmviamente ElesignaEla, nes teFmes 
Gel~ 

§ 1° As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos 
desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos 
esru,clficos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° SeFá impeEliEla Ele participar Ela cemissãe Ele se/eçãe pessea que, nes li/limes a (cince) anes, 
tenrIa manliEle mlaçãe juFiElica cem, ae menes, 1 (uma) Elas entiElaEles em Elisputa. 

§ 2° Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. 
ífuidacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° Configurado o impedimento previsto no § 2° , deverá ser designado membro substituto que 
por.sua qualificação equivalente à do substituído. 

§ 4° A aElministFaçãe pública /clemelegaFá e ElivulgaFá e msu/laEle Ele julgamenkl em página de sitie 
GfKial Ela aElministraçãe pública na intemet eu sitie elelF0nice eficial equi11alente. 

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sitio 
previsto no art. 26. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5° Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de 
refmência constante do chamamento público. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 6° A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. 
í!.ruc!uido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 28. Semente Elepeis Ele enceFFaEla a etapa cempetitiva e erElenaElas as pmpestas, a a9ministFaçãe 
p(ll1lica pFCJceEleFá à ,,,eFificaçãe 9es 9ecumentes (;JUS cempFCJvem e atenElimente pela erganizaçãe 9a 
S{Xle9aEle civil seleciena9a 9es Fequisites pmvistes ne incise VII Ele§ 1° Ele art. 24. 

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração 
pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organizaçao da 
sot-iedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20•,_fil 

§ 1 ° ~la /clipélese Ele a erganizaçãe Ela secie9aEle civil seleciena9a nãe aten9er aes mquisites el{iQi9es 
FIG-incise VII de § 1° Ele art. 24, aquela imediatamente mais bem classificaEla seFá cenvi9ada a aceitar a 
GBIBbFaçãe de parceria nes mesmas termas efertades pela cencerrente Elesqualifica9a. 

§ 1 ° Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 
no,. arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração 
de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Case a erganizaçãe Ela secieElaEle civil cenvi9a9a nes teFmes 99 § 1° deste artige aceite celebrar 
a,,mrceria, preceder se á á verilíoaçao des documentes que semprevem e atem:limente aes mquisites 
prsviskls ne incise VII de§ 1° Ele art. 24. 

§ 2° Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1 ° aceite celebrar a parceria, 
proc:eder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos 
arti;. 33 e 34. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ Jº O pFCJcedimenkl Eles §§ 1° e 2° será seguida s~cessivamente alé que se cenclua a seleçãe 
prs,,isla ne edital. 

§ 3° (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

f\Alf\J:..l")f\1n l\n.,,c. 
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.A.rt. 29. Excele nas hipétesos expressamente pFe,,istas nesta boi, a celebreçâe de qualquoF 
me,lalidado de paFGeria será precedida de chamamenle ptlblice. 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem 
chrnnamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a 
cel,;bração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, 
hip:,tese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei 
~[3.204, de 2015) 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

no case do uF9ência deceFrento de parelisaçile eu iminência de parelisaçãe de ati>.•idades de 
fekwanlo interesso ptlblics reali;mdas ns ãmbile de paFGeFia já celebrada, limitada a vigência da ns1Ia 
j:lélfcoria ae preze ds teFmG eFiginal, desde que atendida a sFdom de classificaçãe ds chamamenle ptlblics, 
mantidas o aceitas as mesmas cendiçGes eferecidas pela srganizaçile da sscieéade civil vencedsre de 
GOl'tame; 

1 - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de 
relE>vante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20·.!ll 

li nos cases do 9uerFa eu gmve perturbaçãe da eréem ptlblica, paFa liFmaF paFGeFia cem 
srgnnizaçGos éa seciodaée civil que desenvelvam ati>Jiéades de natureza centinuada nas áreas de 
asE-istência social, satlde eu educaçãe, que pFoslem atendimento direis ao públice e que lenham 
GOl'lilicaçãe de entidade beneficente de assistência secial, nos teFmes da boi nº 12.101, de 27 do nevombro 
de-?,009; 

li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz 
social; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação 
qun possa comprometer a sua segurança; 

IV - (VETADO). 

V - (VETADO): {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

PROC.N21__:.~~-;f.l.----t::==t'· 
FOLMAS 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, 
dei,de que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva política. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 31. Será censidernde inexi9l\•el e chamamente píiblice na hipétese de inviabilidade do competição 
entre as eFgani;mçGes da sociedade civil. em Faii!ão da nalurei!a singular de objeto do plane de trellalho ou 
qy,mdo as metas semente puderem seF alin9idas per uma entidade ospesílica. 

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 da parceria ou se as 
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. especialmente quando: (Redacão dada 
~a Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo. ato ou compromisso internacional. 
no ~uai sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em 
lei 1a qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção 
prevista no inciso Ido§ 3º do art. 12 da Lei nº 4.320. de 17 de marco de 1964, observado o disposto no art. 
26 ;la Lei Complementar nº 101. de 4 de maio de 2000 . (lnclu·ído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 32. ~las hipéleses dos arts. 30 e 31 desta Lei. a ausência de realiii!ação de processe seletivo será 
Gelillhadamenle justificada pele administreder píil:llice. 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei. a ausência de realização de chamamento público 
sertr justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1° Soe pena de nulidade do ale de formali;mçãe de parceria pre•;isla nesta Lei, o eidralo da 

f\Alr.Lnn1n nn_,...,,.. 
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jY&.ificati•Ja pFe\Jisto no caput deste ar:tigo devorá ser pukllicado, pelo menos, 5 (cinco) dias antes dessa 
fGA nalização, em página do sítio oficial da administração pilblica na internet e, e11entualmente, a critério do 
aGl!ninistrador pilkllico, tamklém no meio oficial de publicidade da administração pilkllica, a fim do garantir 
ampla e efetiva transparência. 

§ 1° Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da 
jus-Jficativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sitio oficial da 
administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio 
ofic.ial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Admito se a impugnação à justificativa, desde i:iue apr:esentada antes da celebração da parceria, 
cuj? teor deve ser analisado polo administrador pilkllico r:esponsável. 

§ 2° Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data 
do respectivo protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou 
considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a 
realização do chamamento público, conforme o caso. 

§ 4° A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem co 
afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. Incluído ela Lei nº 13 

Seção IX 

Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento 

AFI. 33. Para poder celebrar as paFGmias 13r:evistas riosla boi, as mganizaç9es da sociedade ci\•il 
de\s.irão ser regidas por estatutos cujas normas disponham, Ol!pr:essamente, soklr:e: 

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser 
regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 
13. 204, de 2015) 

1 - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevãncia pública e social; 

li a constituição de conselho fiscal ou óF9ão e(!uivalente, dotado de atrikluição para opinar soklre os 
r:elalórios de desempenho financeiro e contábil e sotir:e as opera9ões patrimoniais r:ealizadas; (Revogado 
~,e, Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili a pr:evisão de que, em caso de dissolução da entidade, o r:especti>10 patrimõnio lít1uid0 seja 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza i:iue pr:eencha os r:e(!uisitos desta boi e cujo ol)joto 
setial seja, preferencialmente, o mesmo da entidade el!tinta; 

Ili - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pe!'soa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV normas de prosta9ão de contas sociais a ser:em ol:lservadas pela entidade, i:iuo determinarão, no 
mlnirno; 

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
BréSileiras de Contabilidade; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) a obseí\•ãncia dos princípios fundamentais de contabilidade e das ~lormas Elrasileiras do 
Go 11aklilidade; 

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

ti) que se dê pukllicidade, per qualquer meio eficaz, no encerramento de Ol!OFGicio fiscal, ao r:elatério 
do atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluldas as cor:tidões negati•,as de détlitos com a 
l2r~ 'lidência Social e corn G Fundo do Garantia do Tempo do Soí\•iço FGTS, colocando os à disposição 
j,3/a el!arno de qualquer cidadão. 

b) (revogada): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - possuir: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1'A /f\C./"11'11 n nn.,.,L 
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a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, cc;im cadastro ativo, comprovados por meio de 
dowmentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da 
Pensoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do 
Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada 
ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los: (Incluído pela lei nº 13.204, de 2015) 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante: /Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
ali\ idades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento ·das metas estabelecidas. /Incluído pela Lei nº 
.Ll.,;~04, de 2015) 

PmágFafo fmiso . SeFão Elispensaaos do atendiFRento ao Elisposto no inciso Ili Elo saput os seFviços 
SO(~ais m1tênoFRos destinaláFios Ele sontril:J11içõos Elos eFRpFOgaaoFOs insiElentes sobFO a folha Ele salários. 

§ 1º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. 
ilil!cluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e Ili as organizações religiosas. 
ilil!cluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° As sociedades cooperativas deverão atender ás exigências previstas na legislação específica e 
ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos req i itos revistos nos inci os I e Ili. 
ilil!:lufdo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° /VETADO) . .Q.ncluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5° Para fins de atendimento do previsto na alínea c do_ inciso V, não será necessária a demonstração 
de ::apacidade instalada prévia. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão 
aprnsentar: 

1 pro•1a Ela prnpFieaaEle 011 posse legi:tima Elo imóvel, oaso seja nesessáFio à execução Elo objete 
pa{t..lJaOO; 

1 - (revogado): {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de 
acc,rdo com a legislação aplicável de cada ente federado; 

Ili certidão Ele existência jurídica expeElida pelo cartório de registrn sivil e11 oópia Elo estatuto 
fe§istrado e eventuais alteraçêes; 

Ili - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida 
por junta comercial; {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV documeA!o 1:111e eviElensie a situação Elas instalaçêes e as conaiçêes materiais Ela entiaaae, 
{!¼tt111do essas instalações e condições foFem necessárias para a realização ao objeto pactuado; 

IV - (revogado) ; /Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da 
Re,:eita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; · 

VII sépia Ele Elosumento 1:1ue compro•,<e (lue a organização Ela socieaaae ci•Jil funeioAa no endeFOço 
fe§istraao no Caaastro Nacional da Pessoa Juríaica CNPJ da Secretaria Ela Receita Feaeral Elo Brasil 
RJõ.ài-

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; 
.(fu~Jacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 



LJ.1Vl,- http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ ato2011-2014/2014/lei/l l .. 

VIII regulamento do compras o contralaçêos, próprio ou do terceiro, aprovado pela administração 
p(ll,lica celebrante, em que se estabeleça, no mínimo, a obsof\lt!lncia dos princlpios da lo9alidado, da 
Jl'.!Qralidado, da boa ~- da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
pül1licidade, da rawabilidade e do jul€Jamento objetiYo e a busca permanente do qualidade e durabilidade. 

VIII - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. (VETADO): 

1 - (VETADO); 

li - (VETADO); 

Ili - (VETADO). 

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colal;>oração e do termo de fomento dependerão da 
adoção das seguintes providências pela administração pública: 

1 - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei; 

li - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria; 

Ili - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional 
• da àrganização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto; 

• 

7 of 41 

IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei; 

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-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 Lei; 

c) da viabilidade do sua execução, inclusive no que se refere aes ,,alores estimades, que de11orão ser 
@rnpatl\<eis com os preços praticados no mercado; 

d) da \<erificação do cronograma de desembolso previste no plano de trabalho, e se esse é adequado 
8-f)Elrmite a sua ofetilla fiscalização; 

c) da viabilidade de sua execução; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

d) da verificação do cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da 
exe,cução 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 doscriçãe do elementos mínimos do convicção o da meios de prova que serão aceitos pela 
8QI ninistração p(lblica na prestação do contas; 

f) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

g) da designação do gestor da parceria; 

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 

i) da aproYação do regulamento de compras e contratações apresentado pela organi;aação da 
SG< iodado civil, demonstrando a cempatibilidado entre a altornati\<a escolhida o a natureza o o •1alor do 
ebj ;,to da parceria, a natureza o o valor des soNiços, o as compras passíveis do contratação, conformo 

3p! ' 
1/1 omissão do parecer jurídico do órgão do assessoria ou consultoria jurídica da administração 

p(ll11ica acerca da possibilidade de celebração da parceria, cem obsef\lãncia das normas desta boi e da 
lag<ülação específica. 

i) (Revogada): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração 
pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° Mão será exigida contrapartida financeira como requisite para celellraçile de parceria, faculta9a a 
exi:l ência 99 contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis. 

§ 2° Caso o parecer técnico ou o r,arecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI do 
Gaj1ut deste artigo conclua Jlela Jl0ssibili9ade 99 celebração da J)arceria com ressalvas, de,•erá o 
administrador pQblico cumprir o que hou11er si90 ressalvado ou, mediante ate feFFnal, justificar as ra.:ões 
pai JS <:!Uais deiXGU de lai!ê lo. 

§ 1 º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a 
exi:Jência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada 
no lermo de colaboração ou de fomento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI 
cor,cluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar 
os c1spectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. 
{fü,dação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas 
as ~brigações do gestor, com as respectivas responsabilidades . 

§ 4° Qeverá constaF, expressamente, do r,rGprio instrnmente de r,arceria ou de seu anexo que a 
OF!J,~· êlyáG'48-l,oolE' Klao\B-Ci>lll-CIJJFnjm-9Xlll'~· !6-Gl:>Rs\;;l/ltes;..àg..j'JlGÍ6<' g..l,llji9-l~º :la.ai~~.tad.j~' =---, 

§ 4° (Revogado) . (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5° Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos pe1111a11e 
recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e 
ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua 
ext·nção. 

§ 6° Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de 
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao 
menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil participes. 

§ 7° Configurado o impedimento do § 6° , deverá ser designado gestor ou membro substituto que 
possua qualificação técnica equivalente à do substituído. 

Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida 
a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a 
org,rnização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: (Incluído pela Lei 
n.<>_J3.204, de 2015) 

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da 
orgnnização que com ela estiver atuando em rede. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento 
deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada 
a, 110 ato da respectiva formalização: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e 
não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na 
pre11tação de contas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

11 - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em 
rede. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria. 

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do 
adrninistrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para 
as~.egurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação 
vig,,nte. 
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Art. 37. A organização da socieElade ci•Jil inElicará ao menos 1 (um) dirigente que se Fesponsal)ilizará, 
de-forma sofü:lária, pela execução das atividades e cumpFimento das metas pacb1adas na parceria, de!JeRdo 
e&@ indicação constar do instrumento da parceria. 

Art. 37. (Revogado}. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

Art. 38. O termo de fomento e o termo de colaeoração somente produzirão efeitos jurídicos apGs a 
flllhlicação dos respecti>Jos extratos no meio oficial de puelicidado da administração pilblica. 

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão 
efeitos jurldicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração 
pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

Seção X 

Das Vedações 

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização 
da ,ociedade civil que: 

1 - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 
ten itório nacional; 

• li - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

• 
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Ili lenha como <:lirigente agente polltico <:te Poder ou. do Ministério Pilblico, dirigente de Grgão ou 
entidade <:la a<iministração pública <:te qualquer esfera go>Jernamental, ou Fespeclivo cônjuge OH 
coiqpanf:leiro, bem como paFente em linf:la reta, colateral ou por afiniEla<:le, até o segundo grau; 

IV tenf:la tido as contas rejeitadas pela administração pública nos illtimos 5 {cinco) anos, enqHanto 
nã(I for sana<:la a irregHlaridada que motivou a Fejaição e não foFem quitaElos os <:léllitos que lhe foram 
evrntHalmente impHtados, OH for Feconsiderada ou FB'lista a decisão pela rejeição; 

Ili - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 
col,1 boração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
corno parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; (Redação dada pela Lei nº 
R?-04, de 2015} 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: 
ífü~dacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; 
.Qnc:luído pela Lei nº 13.204, de 2015} 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição: (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015} 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 
f!n.c,luldo pela Lei nº 13.204. de 2015} 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c) a prevista no inciso li do art. 73 desta Lei; 

d) a prevista no inciso Ili do art. 73 desta Lei; 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Co ·tas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Coiselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
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b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função 
de ~onfiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
inc §os 1, li e Ili do ar!. 12 da Lei nº 8.419, de 2 de junho de 1992 . 

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de 
par r:erias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob 
per,a de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização 
do :lirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2° Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria 
enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da 
sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3° A vedação prevista no inciso Ili do caput deste artiQo, no (!UB tanQe a ter como diriQente agente 
poli ' . . . . . . 

empregadores incidentes sobre a folha de salári9s. 

§ 3° (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
,Hec. Nº•-~~'-+'--tiL---
1=01.HAs 

§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e· no § 2º , não serão considerados débitos que 
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de 
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. {Incluído 
.Pltlê Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5° A vedação prevista no inciso Ili não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela 
su,, própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a 
mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperaçi!io 
sirr ultaneamente como dirigente e administrador público. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 6° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar:I. 4 O. É vedada a celebraçi!io de parcerias pre\<istas nesta bei (!Ye ten/:lam por objeto, en•10/varn oy 
inG>uarn, direta oY indiretamente: 

1 9eleQaçiío das funções de regulaçiío, de fiscalizaçiío, do exercício do poder de polícia ou de outras 
atil iGades eXGlusi>Jas do Estado; 

li prestaçiío de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o apare/Ao adrninislrativo do Estado. 
Parágrafe ilnico. É vedado tambéffi ser objeto de parceria: 
1 a conlrata,;ão de serviços de consultoria, coffi ou sem produto determiRado; 
li o apoio admiRistrativo, com ou sern dispoRibiliza,;ão de pessoal, fornecirnento de ffiateriais 

cor,~umí•1eis ou outros bens . 

Ar!. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por objeto, envolvam ou 
inc uam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalizaçao, de exercício do 
pocler de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - {revogado); {Redaç/ío dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - {revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. (Revogado) : {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - (revogado). {Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar:t. 41. É vedada a criação de outras rnodalidades de parceria ou a coR=tbinação das pre>Jistas nesta 

ParáQrafo llnico. A hipétese do caput não traz prejuízos aos contratos de gestão e terrnos de parceria 
l'S§iiJos, respectivarnente, pelas I Ais n° s A.Rn, rlP 1S rlP rnoin rlP 1AAR, e 9.790, de 23 de rna,-ço se 1999. 

Ar!. 41. Ressalvado o disposto no ar!. 3° e no parágrafo único do ar!. 84, serão celebradas nos termos 
dei,ta Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso / do ar!. 2º . 
_(fu,daç/ío dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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Parágrafo único. (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

CAPÍTULO Ili 

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

- , 

Seção 1 

Disposições Preliminares 

d& fornento, conforrne o caso, que lerá corno cláusulas essenciais: 

_, 

PROC. Nll 

FOLHAS 
_, ' -

Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de 
fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redação 
dac[a pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - a descrição do objeto pactuado; 

li - as obrigações das partes; 

Ili o ualor total ao repasse e o cronograrna se llesembolso; 
IV a classificação o~arnentária lia llespesa, rnencionanllo se o nllrnero. a llata lia nota ae empenho 

e-e aeclaração ae que. orn torrnos adili'los, indicar se ão os créditos e ernpenhos para sua oobertura, lle 
cada parcela lia aespesa a ser trans!erilla ern Ol!erolcio futuro; 

1/ a contrapartida, quanllo for o caso. e a forma lle sua aferição ern bens elou serviços necessários á 
wrn1ecu9ão ao objeto; 

Ili - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei nº 
13. 204. de 2015) 

IV - (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V - a contrapartida. quando for o caso. observado o disposto no § 1° do art. 35; (Redação dada pela 
Lei Dº 13.204. de 2015) 

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação; 

VII a obrigação de prestar contas corn defini9ão de forrna e pra;ios; 

VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma. metodologia e prazos: (Redação dada 
11§,1 Lei nº 13.204. de 2015) 

VIII - a forma de monitoramento e avaliação. com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos 
que serão empregados na atividade ou. se for o caso. a indicação da participação de apoio técnico nos 
terrnos previstos no§ 1° do art. 58 desta Lei; 

IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos. nos casos previstos nesta Lei; 

X a defini9ão, se for o caso, lia litularidaae dos bens e direitos rernanescenles na data lla oonclusão 
GY- extin9ão da paroeria e que. ern razão dessa, hou,;erern sido adquiridos. produzidos ou transformados 
wr;, recursos repassados pela allrninislração pliblica; 

XI a estirnali'la de aplicação financeira e as formas ao aesünaçã<l dos recursos aplicados; 
XII a prerrogati1Ja do órgão ou da entidade transferidora dos recursos financeiras de assumir ou de 

transferir a responsabilidade pela oxecu9ão do objeto. no caso de paralisação ou da ocorrência de falo 
rakl'<ante. ao modo a evitar sua descontinuidade; 

XIII a previsão de que. na ocorrência ae cancelarnento de restos a pagar. o quanlitali'IO possa ser 
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade; 

XIV a obrigação de a organização da socieda(le civil rnanler e movirnentar os recursos na conta 
ba11cária específica da paroeria em instituição financeira indicaaa pela administração pllblica; 

XV o li>,re acesso dos servidores dos órgãos ou Elas entidades pllblicas repassadoras dos recursos, 
oo controle intemo e do Trib1mal de Contas correspondentes aos processos, aos docurnenlos, às 
infcormaçêes referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por esta bei. bern como aos 
loc3is de execução do objeto; 

X - a definição. se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão 
ou extinção da parceria e que. em razão de sua execução. tenham sido adquiridos, produzidos ou 
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XI - (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) PROC. NR_~::....i...-+-'-=-t--1 
FOLHAS 

XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assum 11 a e 
pela execução do objeto. no caso de paralisação. de modo a evitar sua descontinuidade; (Redação dada 
2ª!a Lei nº 13.204. de 2015) 

XIII - (revogado\ : (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organizaçã.o da sociedade civil manter e movimentar os 
recursos em conta bancária específica. observado o disposto no ar!. 51; (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de ?015) 

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública. do controle interno e do Tribunal de Contas 
correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou 
a termos de fomento. bem como aos locais de execução do respectivo objeto; (Redação dada pela Lei nº 
13.204. de2015) 

XVI - a faculdade dos participes rescindirem o instrumento. a qualquer tempo. com as respectivas 
condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades. além da estipulação de prazo mínimo de 
antacedência para a publicidade dessa intenção. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

XVII a indicação do foro para dirimir as dú>Jidas decorrentes da execução da parseria. estabeleceRdo 
éK brigaloriedade da pré'lia teRtaü>Ja de solução admiRistrativa som a paflicipaçao da Ad>Jocacia Geral da 
YFl'ão. em caso de os paflícipes serem da esfera fecleral. administração direta ou iRdireta. Ros termos do afl. 
~-:la Medida Provisória Rº 2.180 35. de 24 de agosto de 2001 ; 

XVIII a ollrigação de a organização da sociedade ci'lil inserir cláusula. RO coRtrate que celebrar com 
fGmecedor de bens ou serviços com a fiRalidade de executar o objete da parseria. que permita o livre 
asosso dos servidores ou empregados aos órgãos ou das eRtieaees públicas repassadoras aos recursos 
públicos. llem coFRo aos órgãos de controle, aos documeRtos e registros coRlábeis ea empresa coRtratada. 
AO!: termos desta lei, sal>.<o quaRdo o coRtrate obedecer a normas uRiformes para todo e qualquer 
cor4ralaRte; 

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria. estabelecendo 
a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa. com a participaçao de órgão encarregado de 
as~essoramento juridico integrante da estrutura da administração pública; (Redacao dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

XVIII - (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos. inclusive no que diz respeito às despesas de custeio. de 
investimento e de pessoal; 

XX a res!Jonsabilidade exclusi>.<a da orgaRização da sociedade ci>.<il pelo pagameRto dos encargos 
trahalhistas, pre>Jidenciários, fiscais e comerciais relati>,<os ao funcionamenm da iRsliluição e ao 
adi:nplemenlo do termo de colaboraçilo ou do fomente. não se caracterizando responsabilidade solidária ou 
sut>sieiária da administração p~blica pelos respecti>Jos pagameRlos. qualquer oneração do objeto da 
jlafceria ou restrição à sua execução. 

Parágraro único . CoRstarão como aRexos do instrumeRto de parseria: 
1 o plaRo de trabalho, que dele é parte iRtegraRte e indissociá>.<el; 
li o regulamento de compras e coRtratações adotado pela orgaRização da sociedade ci>.<il, 

Ga\'i-eameRte aprovado pela administraçilo pública parceira. 

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados á execução do objeto previsto no termo de 
cokiboração ou de fomento, n/lo implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 
pública a inadimplência da organização da sociedade civil ·em relaçilo ao referido pagamento, os ônus 
inc dentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restriçilo à sua execução. (Redação dada 
Q.ê;I Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo 
de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. /Redação dada pela Lei 
nº 13.204. de 2015\ 
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1 - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

PROc.Ne.--!..J..::;~+-'-~c;__
FOLHAS 

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil 

Art. 43. ,As coRlrataçêes de beRs e serviços pelas OFQaRizaçêes da sociedade civil, feitas com o uso de 
f6Gllrsos traRsferidos pela administração l)íiblica, de11erão observar os priRcíl)ios da legalidade, da 
mgralidade, da boa fá, da probidade, da impessoalidade, da ecoRomicidade, da eficiência, da isonomia, da 
puhlicidade, da razoabilidade e do julgamoRlo objetivo e a busca perrnaReRle de qualidade e durabilidade, 
de- acordo cem o re9ulameRto de compras e coRlrataçêes aprovado para a coRsecução do objeto da 
paiGSFia,-(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1 ° O processameAlo das compras e coAlratações poderá ser efetuado por meio de sistema 
ela :rõnico disponibilizado pela admiAislração píiblica às orgaAizações da sociedade civil, aberto ao l)@lico 
Via iAlemel, que permita aos interessados formular l)FO!)ostas. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ :1º O sistema eletrõniso de que traia o § 1 ° conterá ferrameAla de Ratificação dos fomecedores do 
faAlO ela ccmtralação ,:iue GOASlem do cadastro de ,:iYe traia o art. 34 da Lei Aº ª.êêê, de :11 de juAho de 1993 
~.<Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 44. O gereAciameAlo admiAislrati110 e fiAaAceiro dos recursos recebidos é de respoRsabilidade 
exc-l11si11a da OFQaAização da sociedade civil, iAclusive AO que diz respeito às despesas de custeio, 
ilw·,&tiFllento e pessoal . (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° (1/E+AOO). (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
§ :1° Os eAcaFQos traball=iislas, pre>,<ideAciários, fissais e comerciais relativos ao fuAcioAamento da 

ms·;ituição e ao adimplemeRto do termo ele colaboração ou de foFlleRlo são de respoAsabilidade exclusiva 
G8fO OFQaRizações da sosiedade ci11il, Rãa se caracterizando responsabiliclacle solidária ou subsidiária ela 
aGmiAislração píiblica pelos resl)ectivos pagameRlos, ,:iualquor oAeração do objeto da l)aroeria ou restri<,ãe 
""ª exemii,ão. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Das Despesas 

Art. 1 a. ,r.s parcerias cl01Jerão ser exec11tadas GOFll estrila observãncia das clá11sulas pacl11adas, seAdo 
\IS{k-ioo; 

1 realizar despesas a !i\1110 de taxa de adFlliRislração, de gerêAcia ou similar; 

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos 
XI). e XX do art. 42, sendo vedado: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20',_fil 

li - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo 
nai, hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

Ili mocfüicar o objeto, exceto AO caso de aFlll)lia9ão de FRetas, desde qye seja previameRte aprovada 
a-a:lequação do l)laRo de lraball'lo pela adFRiRistração pYblica; 

Ili - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - (VETADO); 

V 11\ilizar, aim:la que em caráter emeFQeRcial, recursos para fiRalidade di'lersa da estabelecida AO 
p/a'lo de trabalho; · 

VI realizar despesa em data anterior à 'ligência da parceria; 
VII efetuar paga me Ato eFR data posterior à 'ligêRcia da parearia, sal•10 se expressameRle autorizado 

pai :i autoridade GOFR!)etenle ela admiAislraçao p(lblica; 
VIII traAsferir rec11rsos iiara clblbes, associa<yêes do servidores, l)articlos políticos ou quaisquer 

eRtídados coRgêReres; 
IX realizar despesas coFR: 
a) FRultas, juros Obl correção FRORetária, iRGl\lsive referentes a pagamentos ou a recoll=iimeAtos fora dos 

prazos, sal110 se decorrentes de atrasos Qa adFRiAistração p(lblica Ra liberação de recblrsos fiRanceiros; 
b) l)Ubliciclaclo, sal'lo as previstas AO plaAo de traball'lo e diretameAte 11iRsuladas ao objeto da paroer:ia, 

de- caráter educativo, informa!i'lo ou de orieRla<,ão social, elas qYais R:lo COASteFR AOFRes, síFRbolos ou 
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imé,gens QYe caracterizem premoção pessoal; 
c) pagamento de pessoal contratado pela oFQanização da sociedade ci>Jil QYe não atendam às 

9Jâ3ências 610 arl. 4ê; 
61) obras qye caracterizem a ampliação de área construí61a OY a instalação de no~•as estrytyras flsicas. 

V- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VIII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX- (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) (revogada): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar!. 4ê. Poderão ser pagas com recyrsos vinclllaclos à parceria. desde EfYe apre•.•adas no plano de 
trabalho. as despesas com: 

1 remllneração da eqYipe dimensionada no plano de traballlo. iRclYsive 61e pessoal pr:Qprio 61a 
GJ:Q<inização 61a socie61a61e civil. dYrante a vigência 61a parceria. podendo contemplar as despesas com 
IJ3lfamenlos de impostos, contribYiçêes sociais, FYndo 61e Garantia 610 Tempo de Serviço FGTS. férias, 
Géômo terceiro salário. salários proporcionais. verbas rescisórias e 61emais encaFQos sociais, 61esde qye tais 
val0fes;. 

a) correspondam às ali'li61ades pre>Jistas IJara a consec1a1ção do objeto e à qyalificação técnica 
necessária para a execYção 61a função a ser 61esempenllada; · 

ll) sejam com1Jativeis com o valor de mercado da re9i/3o onde atYa e nao sYperior ao teto do Poder 
lãxoG!llivoi 

c) sejam proporcionais ao tem1Jo de trabalho efetiva e exclYsivamente dedicado à IJarceria celebrada; 
li diárias referentes a deslocamento. hospedagem e alimentação nos casos em qye a exec1a1ção de 

ollj;,to da IJarceria assim o exija; 
Ili mYltas e encaFQos vincylados a atraso no cYmlJrimenlo de obrigaçêes pre>Jistas nos planos de 

trahalllo e de execyção financeira, em conseqYência do inadimplemento da administração pública em 
lillE rar. tempeslivarnente. as parcelas acorda61as; 

Art. 46. Poderão ser pagas. entre outras despesas. com recursos vinculados à parceria: (Redação 
dacLa pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 
próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pa11amentos de impostos, contribuições sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. férias. 
déc:imo terceiro salário, salários proporcionais. verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
ífu,dação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do 
obj o,to da parceria assim o exija; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - custos indiretos necessários á execução do objeto. seja qual for a proporção em relação ao valor 
tot11I da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 
serviços de adequação de espaço físico. desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e 
materiais. 

§ 1° A rernyneração de eqyipe de traballlo com recyrsos transferidos pela adrninistraçao pública não 

J'\.,,,,..,,.,,..,..~,.. ,,.,,. _, 
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geia vincbllo tral:lalhista com o ente transferidor. 
o . . . . 

transfere à União a responsal:lilidade por sebl pagamento. 
§ âº Serão detalRados, no plano de tral:lalR0, os valeres des impostes, contril:lbliÇôes seciais, fblncie de 

Ga ·,mtia de Tempo cie Serviço l="GTS, férias, ciécimo terceiro salário, salários proporcionais, verl:las 
res :isôrias e demais encargos sociais incidentes sol:lre as ali11idades pre11istas para a execyçãe cio elajete, 
d& responsal:liliciade da entidade, a serern Jlagos com es rec1,1rses transferidos por meio cia parceria, dyrante 
SIJ.'.1 11igência. · 

§ 4° Nãe se inclllorn na pre,Jisãe de § âº es lril:Jytes de natyreza direta e personalíssima qye onerem a 
entidade-, 

§ 1º A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. (Redação 
dacla pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de 
repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. 
_(fü~dação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com 
recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de W15l 

§ 4° (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5° (VETADO). 

Art. 47. O plane cie lral:lalhe pocierá inclYir o pagamente cie cystes indiretes necessáries à execYçãe 
00- objete, ern JlroJloFÇão n1,1nca s1,1perior a 15% (qYinze por sente) do valor letal da parceria, desde qYe tais 
-tes sejam decorrentes exclllsivamenle de sbla realização e qble: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 sejam necessários e proporcionais ae cblmprimento do olajeto: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 
20·-.2) 

li fiqye demonstrada, no plano de tral:lalho, a vincbllação entre a realização do olajete e os cystos 
ae'i ~ionais pagos, l:lem corno a preporcionalidade entre o valor l)ago e o percent1,1al de GblSlo aprovado para 
a-execyção do olajelo: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili tais c1,1sles Jlreporcionais não sejam !)ages por qYalqYer obllro instwmenlo de parceria. (Revogado 
Qfil;t Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1 ° Os c1Jstos indiretos proporcionais de qble traia este artigo podem inclblir despesas de internet, 
transporte, alYgYel e telefone, l:lem como remYneraçiies de serviços contál:leis e de assessoria jblridica, nos 
termos do capYt1 sempre qye tenham por olajeto o plano de tral:lalho pactYado com a administração p@lica . 
_(fü~vogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Oespesas com abldiloria externa contratada pela organiza9ão da socieciade civil, mesmo qye 
ralacionadas cem a execYçãe do termo de fomente elobl de colal:loração, não podem ser inclllidas nos 
-tos indiretos de qYe lrata o caput deste artigo. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ âº A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de eqYipe en>Jolvida na execYção 
00- termo de !emento e/ey de colal:loração deverão ol:lservar os princípios da administração púl:llica previstos 
00- r:aput do art. â7 da Consti!Yição l="ederal. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 4 ° A organização da sociedade civil de,.,erá dar amJlla transJlarência aos valores pagos a tllbilo de 
f8RlMnera9ão de sYa eqblipe de tral:lalRo >JincYlada à execyção do lermo de fomento 0ll de colal:loraçt!o. 
_(füyogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 5° Não poderão fazer jbls à remblneração de qye trata este artigo pessoas natblrais qye tenham sido 
condenadas Jl0r crimes : (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 contra a administração púslica 0bl o patrimônio púl:llico; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
li eleitorais, para os qyais a lei comine pena privati>.<a de lil:lerdade; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 

20· _!i) 
Ili de lavagem Qbl QGblltação de l:lens, direites e >Jalores. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
§ êº O pagamente de rem1a1Reração da eqllipe contratada pela ergani;;ação da sociedade civil cem 

f86Hrsos destinados pela administrai;ão púl:llica não gera víncYlo tral:lalhisla com o poder púi;llico. 
_(fü,vogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 7° A inadimplência da organi;i;a9ão da sociedade ci>1il em rela9ão aos encargos tral:lalhistas, fiscais e 
cernerciais Rão transfere à administração púl:llica a responsal:lilidade por sey pagamento nem poderá oRerar 
0---{hjeto do termo de fomento 0bl ee colasoração 0ll restringir a sya execblçt!e. (Revogado pela Lei nº 
li?.04. de 2015) 

§ 8° Qllando os cb1stos indiretos ferem pagos também por 0lltras feRtes, a Of§anização da sociedade 
civil de'le apresentar a memôria de cálcYlo do raleio da despesa, veaada a dyplicidade Oll a sol:lreposi9t!o 
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de- fontas do FeGUFSQS no custeie de urna mesma paFGela des custes indiFStes. (Revogado pela Lei nº 
1ª.,?,04. de 2015) 

Seção IV 

Da Liberação dos Recursos 

Art. 48. As paFGelas des FSCUFsos transfeFidos no ârnllito da paFGeFia serão lilloFadas em estFita 
60f~OFrnidade com o cronograma de desembolso aprnvado. exceto nos casos a se[llliF. nos qllais ficarão 
feti:las até o saneamento das irnpropFiedades: 

1 quando hou•JeF fundados indícios ee não ler ocoFFido boa e Fegular aplicação da paFGela 
antmiorrnente Fecebida. na rorrna da I0[lislm;ão aplicável. inclusi1Je quando afeFidos em pr:ocedirnentos de 
fiswli2ação local. F0ali2ados periedicarnente pela entidade· eu óFQão repassader des FSCUFSOS e pelos 
GFg:ios de centrole interne e externe da administração pillllica; 

II quande verificade des•,ie de finalidade na aplicaçâe dos FSCUFses. atFases não justificados no 
GIWrpFirnente das etapas ou fases programadas. pr:áticas atentalóFias aes pFinclpios fllndarnentais da 
adrninislFaçãe pilblica nas centrataçées o demais atos pFaticades na execuçãe da paFGeFia eu e 
ina :lirnplernento da eFQanizaçãe da sociedade ci1Jil cem Folaçãe a eutr:as cláuslllas eásicas; 

Ili quando a eFgani2ação da seciodado civil deixar do adotar as medidas sanoaderas apentadas pela 
aQrninislFação pilblica eu peles GF[!ãos do cenlrolo interne eu exlome. 

Ar!. 48. As parcelas dos recursos transferidos no êmbito da parceria serão liberadas em estrita 
corrformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
reti,las até o saneamento das impropriedades: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
ífu,.dacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de 
fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili - 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. (Redação 
dac[!l pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 49. Ne case do o plano do tr:allalhe o e cronegr:ama do dosornllolse proverem mais do 1 (urna) 
f)alcela do repasse do FOCUFSes, paFa rocobimonte do cada paFGola, a eF9anizaçãe da sociedade ci•,il 
d8\".,Fá; 

1 ter pFSonclclido es FS(!Uisiles oxigides nesta boi paFa colellFação da paFceFia; 
11 apFesontar a prestaçãe de contas da paFGola anlerieF; 
Ili estar em situação Fegular cem a execuçãe de plane de trallallcle . 

Ar!. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de 
caria exercido. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

II - (revogado); (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ar!. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de 
liberação de recursos referentes às parcerias celebradas nos termos desta Lei. 

Seção V 

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 

Art. 51. Os FSCUFsos Fecebides em dec,mência da paFGeria serãG depGsilaeos e geridos em cGnla 
bancáFia especifica, em instituiçãG financeira pilblica indicada pela administFaçãe pillllica, e, ent1uante não 
empFSgadGs na sua finalidade, serãG Gbrigaleriamente aplicades em cademetas de peupança, se a pFSvisão 
de- 8Gu uso fer igual eu superiGr a 1 (um) mês, ou em funde de aplicaçãG financeiFa de cw:to pFaze eu 
ept>ração de mercadG aeerto lastFeada em titules da divida pillllica, (luando e prazo pre•,•isto paFa sua 
Yli/.zação KJF i[!ual ou inferiGF a 1 (um) mês. 

Par:ágFaro ilnice. Os FOndimentes das aplicações financeiFas, (luande auterizades nos teFmes de art. 

llAll'\Cl"l\11'\ '"'-" ,...,-
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~ ser:ão 01Jri9alGFiaFRente aplicados no olJjeto da parceria, estando Sl,IJOllos ~~~'~"-•~- , -~ 
p,:ee;tação do contas exi9idas para os recursos transferidos. 

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. 
ífu,dação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 
suj<=itos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. (Redação 
dac[a pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art 52. Por ocasião da conclusão, Eionilncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
f8A1anosconlos, inclusivo os provenientes das recoitas o1Jli9as das aplicações financeiras realizadas, serão 
G81''3lvidos à onli9ado ou GF!Jão ropassaElor dos recursos, no prazo iFRprorro9ávol Elo 30 (trinta) dias Elo 
evrnto, sob pena do iFRodiata instauração do loFRaEia de contas especial do responsá><ol, pro1JidonciaEia pela 
aut:iridado coFRpetonto do gr9ão ou entidade titular dos recursos. 

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
de,·olvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

• Art. 53. Toda a movimentação de recursos no ãmbito da parceria será realizada mediante 

• 
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transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
cor,ta bancária. 

Pará9rafo ilnico . Os pa9aFRontos do1Jorão ser realizados FRodianto crédite na centa IJancária do 
litu aridado eles fornece1fares e prestadores do serviços. 

§ 1 º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de 
cohboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. (Incluído pela Lei nº 
Q?-04. de 2015) 

Art. 54. EFR casos excepcionais, desde que fique deFRenstrada no plano de trallalhe a iFRpossilJilidaQo 
fisi,:a de pa9aFRonto FReeiante transferência olotFOnica, eFR funçãe das poculiariQaQos Qe olJjolo da parceria, 
o'a-na9ião onde se Qosonvol><or:ão as atividaQos o Qos serviços a soreFR prestados, o torFRo do colalloração 
GU-do foFRonto p0dorá aEIFRilir 3 realização Qe pa!jaFRontos OFR espécie, OElSBF\<3906 CUFRUlali><aFRento 06 
68,PJintes pré req1JiS®s: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 os pa9aFRentes eFR espécie estarão restritos, BFR qualquer caso, ao liFRile inQi>JiQual de R$ ªºº•ºº 
(Gjtgcontos reais) por IJeneficiário e ao liFRite 9lo1Jal de 10% (dez por cento) do valor total Qa parceria, aFRbos 
caJ,;ulaQos levando se eFR conta toda a Q1.1ração da parceria: ( Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li os pa9aFRentos eFR espécie dover:ão estar previstos no plano de trallalho, que especificará os itens 
o'a- gespesa passiveis desse tipo de execução financeira, a natureza d0s IJoneficiários a sereFR pa9os 
ll8!:Sas conQiçiies e o crono9raFRa do saques e !J3!J3FReRtos, GOFR limites indi1,1id1.1ais e total, observanQo o 
p,:evisto ne incise 1: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili es pa9aFRentos de que trata este arti90 ser:ão realizaQos por FReio Qe saques realizados na conta 
dG- terFRo Qe foFRento GU de colalloração, ficande l)Or eles responsáveis as pessGas físicas q1.1e os 
realizareFR, as quais: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) prestar:ãe contas à 0F9anização da seciedaQo ci\!il Qo >Jalor letal recebieo, eFR até 30 (trinta) Qias a 
rornar Qa data do illtiFRo saque realizado, per FReio da apresentação OF!janizada das notas fiscais OI! recilJos 
qull coFRproveFR es pa9aFRentos efetuaeos e q1Je registreFR a identificação Qo beneficiário final Qe caQa 
J:)a!füFRBnto: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) · 

b) Qevol>Jerão à conta Qo terFRo Qo foFRonto ou de colalJoração, FRodiante depgsito bancário, a 
totaliQado Qos valores recebidos e nãe aplicados à data a q1Je se refere a alínea a (leste inciso: (Revogado 
Qfile1 Lei nº 13.204. de 2015) 

IV a responsabiliQaQe perante a aeFRinistração pilblica pela boa o regular aplicação dos valores 
apl cados nos termos deste artigo perFRanece rom a OF!Jani<:ação Qa socioQado civil e coFR os respectivos 
rasponsáveis consignados no torFRo do colaboração ou Qe foFRento, poeendo estes agir regressivaFRenle oFR 
ralai;ão à pessoa física que, de qualquer forFRa, hou•Jor Qado causa à irregularidade na aplicação desses 
f8Gb1-<Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V a regulaFRenlação poderá subslit1,1ir o saque à conta do terFRo do foFRonlo ou Qe colaboração pelo 

{)A!(v: .. nn10 "º·,.,.-::: 
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Gfé:lito do valor a ser sacado em coAla desigAada i:iela eAtidade, hiJ:)Gtese em i:iue a resi:ioAsallili9a9e i:ielo 
Ge!BmJ:)eRho das alrilluições i:ire•1istas AO iAciso Ili Ileste artigo recairá iAlegralmeAte sollre os resJ:JOASá'leis 
psi:, orgaAização da socieda9e civil coAsigAa9os AO lermo de colalloração ou de fomeAlo, maAti9as Iodas 
as- :lamais coAdições previstas Aeste artigo; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili será coRsi9era9o irregular, caracterizará desvio Qe recursos e 9e\<erá ser reslilYldo aos cofres 
jWl,licos i:iuali:iuer i:iagameRto, ROS termos Ileste artigo, Qe desi:iesas Rão autorizadas AO i:ilaRo Qe trallalho, 
lle- clasi:iesas nas i:iuais Rão esteja i9eRtilica9o G eeAeficiário fiRal ou Qe ilespesas realiza9as em 9esacorilo 
GQ/1 i:iualquer 9as coR9içiíes ou restriçiíes eslaboleci9as Reste artigo . (Revogado pela Lei nº 13.204, de 
20·._!ll 

Seção VI 

Das Alterações 

Art. 55. A •1igêRcia da i:iarceria 1309erá ser altera9a me9iaRte sGlicitaçãG Ga Grganização da sGciedade 
Gi\lil, 9e'lidameAte formalizada e justificada, a ser ai:ireseRlada Ra admiRislração i:iliblica em, AO mlAimo, ~g 
fm11ta) dias aRtes do lérmiRG de sua •1igêAcia. 

Parágrafo liAiro. A pFGrrogação de oficio da vi9êRcia do instrnmeAIG deve ser feita i:iola admiAislração 
JW!,iica, antes do seu térmiAo, qYaAdo ela der causa a atraso Aa lilleração dos recursos, limitada ao exato 
!)81 lodo do atraso 1/0rificado. 

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade 
civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada á administração pública em, no mínimo, trinta 
dia, antes do termo inicialmente previsto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A prorrogação de oficio da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser 
feit,, pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada 
ao c,xato período do atraso verificado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 56. A admiAistração J:)liblica i:ioderá autorizar o remaAojameAto de rec1a1rsos do i:ilaAo Ge ai:ilicação, 
dw;mte a 'liQêAcia da i:iarceria, i:iara coAsecução do Gbjetg i:iactuado, de msdg que, soi:iaradamente i:iara 
Ga{l;a cale9oria ocsAGmica da desi:iosa, cor+onte ou do cai:iital, a E>FQaAização da sGciodade ci•1il remaAejo, 
8Rlre si, os •1alores definidos i:iara Gs iloAs do desi:iosa, desde que, iAdi\•idualmoAte, os a1a1meAlos GU 
dimínuiçêes não 1a1ltr-ai:iassem 25% (vinte e c:;incG i:ior centG) dG valor originalmoAte apre>1ailo RO J:Jlano !lo 
tralialho i:iara cada item . (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo liAico. O remaAejameAlo dos recursos do q1a1e traia o caput somoAlo ocorrerá modiaAto 
prévia solicitação, com jYstificaliva apresoAlada i:iola OFQaAi,:ação da sociedade ciuil o aJ:)FG\•ada i:iola 
adrninistração J:)lielica responsá•1el i:iela i:iarceria. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 57. !,,lavando rele•1aAcia i:iara o iAleresso i:iliblico o mediante ai:irovaçaG i:iela administraçãG pública 
da- alteraçãe Ae J:Jlano do tratlalho, os rendimentos das ai:ilicaçêos finaAsoiras o eventuais saldos 
reA >3nescenlos i:iodorão ser ai:ilicadGs pela OFQanização da sociedade ci'lil na ami:iliaçãe do melas do objeto 
da-parceria, Gesde que essa ainda esteja •1igente. 

Parágrafo linicG. As alteraçêes i:irovistas no caput i:irescindom se ai:iro!/ação do no'lo i:ilano do 
tralialho i:iola admiAislração i:iliblica, mas nllo da análise jurídica J:)révia <:la min1a1ta do ter+Ao adili'lo da 
pa1ceria o <:la J:)Ylllicação do extraio do tor+Ao adili'lo em meios oficiais do di'IYlgação. 

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 
me:liante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20· .!ll 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VII 

Do Monitoramento e Avaliação 

Arl. 5S. A administração J:)lilllica está iAcumbida do roaii,:ar i:irocodimentos ee fiscaii,:ação das 
pa1corias celebradas antes do término ea s1a1a •Jigência, incl1a1sivo por meio de •Jisitas in loco, i:iara fins de 
monitoramento o avaliação do c1a1mi:irimonto do objeto, na forma dG regulamento. 

§ 1° Para a imi:ilomontação do disi:iostG no caput, o GFQão J:)Gderá \<alar se eo ai:ioio técnico do 
teR;eiros, delegar comi:ietência ou firmar i:iarcerias com Grgães 01,1 entidades q1a1e se sit1a1em próximos ao 
loc:JI GO ai:ilicação dos rocyrsos. 

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto 
da c,arceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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§ 1 º Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio 

téc-iico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem 
pró>:imos ao local de aplicação dos recursos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que 
pm,sível, 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. 

§ 3° Para a implementação do disposto no § 2º , a administração pública poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem 
pró>:imos ao local de aplicação dos recursos. 

Art. 59. A administFação ptíblica emiliFá mlatGFio técnico de monitOFamento e avalim,ão da paFSeFia e o 
SYl,moteFá à comissão de monitoFamonto o avaliação designada, quo o homo/09aFá, indopendontomente da 
obli~atoFiedade do apmsontação da pFestação de contas devida pala OF9ani3ação da sociedada civil. 

PaFá9Fafo Ynico. O m/at9Fio técnico do monitoFamento o ava/ia,;:ilo da paFSoFia, som pr:ojuíõ!.o do outrns 
ele<Aentos, dovoFà conteF: 

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 
ce/,,brada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de 
monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. (Redação dada pela Lei 
~[3.204, de 2015) 

§ 1° O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros 
del'erá conter: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
~ROC.N2_-1..!..iTr-l-l-r--,~I 
rOL~IAS_ 

li - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social 
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados 
no plano de trabalho; 

111 valoFos ofeli1Jamonte transferidos pela administFa,;:ão ptíblica o •JaioFos comprn•JaG!amonte 
yfil itadGsi-

1\/ quando for o caso, os 1Ja/oms pagos nos termos do art. 54, os c!lstos indiFOtos, os 
f8Rianojamontos efetuados, as sobras do mcuFsos financoirns, inc/Yindo as aplica,;:1los financoiFas, o 
ovE>Atuaís va/oFOs de1Jol11idos aos cofres ptíblicos; 

V análisa dos docllmentos comprobat9rios das despesas apmsonlados pela organização da 
sodedado ci'Ji/ na pmsta,;:ão de contas; 

Vi análisa das a!lditorias FOalizadas polos controlos inlorno o externo, no tlmbilo da fiscalizaçilo 
provonli'Ja, bom como do suas conclusões e das medidas quo tornaram em docoFFência dessas auditorias . 

Ili - valores efetivamente transferidos pela administração pública: (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de ?-015) 

IV - (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 
soc.iedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 
est;ibe/ecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20· _!i) 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no tlmbito da 
fisrnlização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auclitorias. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a 
av;,I iação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. 
í!mc!uido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. êQ. Sem pFBjuízo da fisca/iza,;:ão pela administFação pYblica e polos Qrgãos de contrnlo, a 
ex+:K:ução da paFSoria podeFá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de po/ílicas pYblicas das 
árens corrospondonlos de atuação existenlos, em cada esfeFa do 90\'0rno. 

f\A/flCMfl1n nn "' ✓ 
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Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a 
exi,cução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas 
correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
20'.fil 

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de 
cornrole social previstos na legislação. 

Seção VIII 

Das Obrigações do Gestor PROC. N2 
--''--"=j~~~f--.,.,.=--i' 

Art. 61. São obrigações do gestor: 1.,;,,F0;;.L;,;H.;A.::S=:=======::::.l 
1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

li - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
cornprometer 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; 

Ili - (VETADO); 

IV emitir f')arecer técAice ceAclYsive de aAálise da f')restaçãe de ceAlas fiAal, cem base Ae relalérie 
técnice de meAilerameAle e a\!aliaçãe de EfYe traia e art. 59 desta bei; 

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 
cor,sideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação 
dacla pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento 
e avaliação. 

Art. ê.l. Ma Rif')ólese de Al!ie execyçf!le eY má oxecYç/!ie de ,:iarceria em viger ey de ,:iarceria Al!ie 
f9flQVada, exclYSi\•ameAle ,:iara assegYrar e aleAdimeAIG de seF\!içes esseAciais $ ,:ief')Ylaç/!ie, a 
adrniAistraç/!ie f'lblblica f')ederá, f')er aro ,:iró,:irie e iAde,:ieAdenlemeAte de aYlerizaçl!ie jYdicial, a fim de realizar 
GU maAter a execyçf!le das melas eY ali\!idades f')aCIYadas: 

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha 
sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens; 

11 assYmir a res,:ieAsabilidade ,:iela execYç/!ie de restaAle de elljele ,:irevisle Ae !)laAe de traball:le, Ae 
Ga< <) de f')aralisaçãe eY da ecerrência de fale relevaAle, de mede a e11itar sYa desceA!iAYidade, de>1eAde ser 
censiderade Aa ,:irestaçãe de ceA!as e EfYe fei execYlade f')ela ergaAizaçãe da seciedade civil até e memeAIG 
em qye a admiAislraçãe assymiy essas res,:ieAsabilidades. 

li - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no 
ca1-o de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de 
cor,tas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração 
aswmiu essas responsabilidades. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único . As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao 
administrador público. 

CAPITULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de 
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pra.:os e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano cf~o. E=~===~===l:llaC 

§ 1° A administração pública IGmecerá manuais especlfisos ás organi.:açêes ea socieeaee civil por 
occ,sião da celebração das parcerias. 

§ 1 ° A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por 
oc<1sião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos 
procedimentos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1° deste artigo devem ser 
previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. 

§ Jº O regulamento poQerá, corn base na cornplexieade Qo obje19, estabelecer pFGcedirnenl9s 
GifEirenciados para prestação de contas, desde que o valor da parceria não seja igual ou superior a R$ 
Wl.000,00 (seiscentos rnil reais). 

§ 3° O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas. (Redação 
dacla pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 
ele11entos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 
do ,tlcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas . 

§ 1º Serão glosados nas prestações de contas os \•alores que não alenderern ao disposto no caput 
Gel~e artigo e nos arts. 5J e 54. 

§ 1 º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suf ciente. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} · 

§ 2° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre 
a mceita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. 

§ 3° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

§ 4° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de 
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto 
no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. 

Art. 65. A prostai,ão se contas e se 19sos os al9s que dela aecerram aar se á, sempre que possível, 
em plataforma eletrênica, permitinao a visuali.:ação por qualquer interossaao. 

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, 
• permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á 
me:liante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além 
dei; seguintes relatórios: 

1 Relatério de lãxacuçfüi dll Objelll, elabllrasg pela grgani.:aç1ill aa Sllcieciade civil, assinadg pelg seu 
fellresenlanle legal, conl9ndo as ativiaases aesen\<ol•:idas !)ara o curnprirnanto Elo objeto a o cornf)arali•Jo 
de- melas propostas corn os resultados alcani,ados, a partir do cFGnograrna acordaso, anexando se 
dQl;umentos de cornf)rovação da reali.:ação das ai,êes, tais corno listas de preseni,a, foles e vídees, se for o 
Gat,("~ 

li Relatério se lãxecu,:ão financeira, assinase flBlo seu representante legal e a canlasar 
f8Sponsával, carn a descriç1ia das despesas a receitas efoti•Jarnanta realizadas. 

1 - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as 
ati1 idades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas 
cor,, os resultados alcançados; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a 
dei;crição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na 
hip )tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. (Redação dada 
.Pfilêl Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo única . O érgaa pública signatária da lerrna se calabaraçao eu da terrna Qe tornante Ge,.,erá 
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GGf~;iderar ainda ern sua análise 96 seguintes relatéri9s elatl9rad9s internarnente: ,e>LHA~ _t'.f.,'y 
1 relatéri9 da visita tésnica in 19co realizada durante a exec11ç:l9 da parceria, n9; te::tâ~ãfi8; 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes 
reliilórios elaborados internamente, quando houver: (Redação' dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 
ífu~~ação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

11 - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e 
av111iação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a 
ex,,cução do termo de colaboração ou de fomento. 

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. 

§ 1° N9 sas9 de parcela únisa, 9 9est9r ernitirá pareser tésniG9 G9nslusi'l9 para fins de a•1aliaçã9 d9 
G111nprirnent9 d9 91ljet9. 

§ 2° N9 sas9 de pre1Jis:l9 de rnais de 1 (urna) parcela, a 9rganizaç:l9 da S9Giedade si•Jil de1Jerá 
aprnsentar prestaç:l9 de G9ntas parcial, para fins de rn9nirorarnent9 d9 s11rnprirnent9 das rnetas d9 9tljet9 
viri,;11ladas à parcela lillerada. 

§ 3° A análise da prestaçã9 de G9ntas de que trata 9 § 2° deverá ser feita n9 praz9 definid9 n9 plan9 
de trallall:19 aprm1ad9. 

§ 4° Para fins de avaliaçã9 q11ant9 à efisácia e efeti>Jidade das aç9es ern exes11çã9 9u que já fQrarn 
realizadas, 98 pareseres tésnis9s de (:JUB tratarn 9 caput e 9 § 1° deste artig9 de•Jerã9, 9eri9at9riarnente, 
mer1ciGAaF. 

§ 1° No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de 
avniação do cumprimento do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 
prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do 
objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram 
realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: (Redação 
dac[a pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

t:t.. 

• Ili - o grau de satisfação do público-alvo; 
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IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que 
pm:suam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os 
efeitos de prestação de contas. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de 
contas. 

Seção li 

Dos Prazos 

Art. ê9. A 9rganizaçã9 da S9Giedade civil está 91lrigada a prestar as G9ntas finais da e9a e regular 
apl caçã9 d9s resurs9s recellid9s n9 praz9 de até QQ (n91Jenta) dias a partir d9 térrnin9 da vigênsia da 
parceria, G9nforrne estallelecid9 n9 respeGti•19 instr11rnent9. 

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
reca0bidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada 
exe,rcício, se a duração da parceria exceder um ano. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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asc,fdo som a complexidade do olajote da parceria o integra a etapa de análise técnica da proposição e 
sebllração de instrumento. 

§ 1 ° o prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do 
objc,to da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2º O disposto ne caput não impede que o instrumente de paFGeria estal:leleça prnstações Ele sentas 
par siais. periMisas ou exigíveis após a conclusão de etapas vinculaElas às metas do elajete. 

§ 2º O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada 
de contas especial antes do término da parceria. ante evidências de irregularidades na execução do objeto. 
_(fu~dação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ Jº O dever de 13F0star sentas suFge no momento da lil:leração da primeira paFGela dos FScuFSos 
fiFlnnceims. 

§ 3° Na hipótese do § 2º . o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso 
em·olvido na parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias. desde que devidamente 
jus·:ificado. 

• § 5° A manifestação conclusiva sel:lFS a pFSstação de sentas r:iela administração pbll:llica ol:lseFVaFá os 

• 

1.1.nf'.11 

prozes prnvistes no r:ilane do tral:lalt:io ar:iro>1ado e no termo de colal:loração ou de !emento. devendo disr:ior 
set-r-e; 

§ 5° A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os 
prazos previstos nesta Lei. devendo concluir, alternativamente. pela: /Redação dada pela Lei nº 13.204. de 
20·•-~ 

1 - aprovação da prestação de contas; 

li ar:irovação da J:JFestação de sentas som mssalvas. quando evidensiada imr:iropriedade ou qualquer 
outra falta de natuF02:a formal de que não Fesulte dano ao erário; ou 

li - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou /Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili rejeição da prestação de sentas e a determinação da imediata instauraçtlio de tomada de sentas 
esi:~.lGial. 

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas 
esr•ecial. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 9° As impropriedades que deram sausa às ressalvas ou à rejeição da pFesta9ao de contas serao 
registradas em plataforma eletrênica de acesso r:i~l:llice, de\•endo ser levadas em censidera9ae per ocasitlio 
Ga :issinatura de futuras paFGerias com a administração J:Jbil:llisa. senforme definido em Fegulamento. 

§ 6° As impropriedades que deram causa à rejeiçao da prestação de contas serão registradas em 
pla:aforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura 
de futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento. (Redação dada pela 
LeiJ:1º 13.204, de 2015) 

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável. no 
má~imo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre 
a prrastação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saniiamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar 
as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção 
do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

Art. 71. /\ administração pbiblica terá como olajetivo apreciar a prestação final de sentas ar:iFSsentada, 
oo praze de 90 (neventa) a 150 (cento e sinquenta) dias, contado da data de seu recellimente, conforme 
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estat:lelecido no instrnmento da parceria. 
§ 1° A definição do F)razo para a apreciação da presta1,ão final de contas será estat:lelecida, 

fYR,lamentadamente, de acordo com a complexidade do ot:ljeto da F)arceria e integra a etapa de análise 
téc.1ica da pmposição e celet:lração do instrumento. 

§ 2° O prazo para apreciar a prestação final de contas poderá ser prorm9ado, no máximo, por igual 
jl81iGdo, desde que dei/idamente justificado. 

§ 3° Na hipótese dG descumprimento do prazo definido nos termos dG caput e dGs §§ 1° e 2° em até 
45-(quinze) dias do se1a1 transma1i:sG, a 11nidado rosponsá>1el pela apreciação da presta~G final de contas 
fSPOrtará os mGti'IOS ao Ministro do Estado GU ao Secretário Estadual GY M1a1nicipal, conforme G caso, tlom 
cono ao conselho do políticas públicas e ao érgão de controlo interno correspondentes. 

§ 4° O transc11i:so do prazo definido nos termos do caput o do § 1° som que as contas tenham sido 
aprnciadas: 

Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de s1té 
cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela 
determinada, prorrogável justificadamente por igual período. (Redação dàda pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

§ 1° (Revogado). (Redaç!ío dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

§ 2° (Revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 
.{fu,dacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - não significa impossibilidade de apreciaç!ío em data posterior ou vedação a que se adotem 
me:lidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres 
públicos; 

li nos casos em ,:iue não for constatado dolo da GrganizaçãG da sociedade civil parceira ou de seus 
J:lFE!posws, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sotlre déeiros 
ev-E1ntualmente apuradGs, no períGdo entre o final do prazo referido no caput deste parágrafo e a data em 
(Jl,ll1 foi ultimada a apreciaçãG pela administração púelica. 

li - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus 
prepostos, sem prejuízo da atualizaç!ío monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos 
evwtualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi 
ultir1ada a apreciação pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 72. As prestações de contas ser!ío avaliadas: 

regulares, quando expressarem, do forma clara e objetiva, a exatidão dos demGnslrativGs 
COl~áeeis, a legalidade, a legitimidade e a ecGnomicidade dos· atGs de gestãG dG respGnsável; 

li regulares com ressal'la, quando e11idenciarem impropriedade ou q11alq11er 011tra falta de natureza 
foRnal de ,:iue não res11lle em dano ao eráriG; 

Ili irregulares, quando cGmprovada qualquer das seguintes ocGrFências: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
est"1belecidos no plano de trabalho; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; (Redac!ío dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: (Redação dada pela Lei 
rf.J3.204, de 2015} 

a) omissão no dever de prestar contas; 

e) prática de a!G do gestãG ilegal, ilegítimo ou antieconõmico, oY de infração a norma legal 01a1 

regulamentar de natureza conláeil, financeira, erçamentária, operacienal ou F)alrimenial; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho: (Redação 
dac[a pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconómico; 
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-PaFá13raf<J únice. A auteridade cempeten!e para assinar e !arme de temente eu de celaberaçãe é a 
raspensável pela decisãe sebre a aprevaçãe da prestaçãe de centas, tende cerne base es pareceres técnice 
e--fi 1anceire, sande permitida dele13açãe a auteridades diretamente suberdinadas, vedada a subdele13açãe. 

§ 1° O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por 
omissão em relação á análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres 
téc,,ico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegaçao. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursai, se 
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento 
ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação 
de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de 
atu ,1ção da organizaçao, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde 
quE, não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. (Incluído pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

CAPÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Seção 1 

Das Sanções Administrativas à Entidade 

Art. 73. Pela execuçãe da parceria em desacerde cem e plane de traball:le e cem as nermas desta bei 
e-e :J le13islaçãe específica, a administraçãe pederá, 13arantida a pré>1ia defesa, aplicar à erQani2açãe da 
SGc iedade ci>til parceira as se13uin!es sançiies: 

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei 
e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil as seguintes sanções: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - advertência; 

li suspens:'fa tempeFária da participaçãe em cl:lamamenle públice e impedimente de celebrar !armes 
de fomente, !armes de celaberaçãe e centrates cem ér13ães e entidades da esfera de 13e>terne da 
adrninistraçãe pública sancienadera, per pra2e nãe superier a 2 (deis) anes; 

li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria 
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 
não superior a dois anos; {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 declaraçãe de inideneidade para participar em cl:lamamen!G públice eu celebrar !armes de 
femsnte, !armes de celaberaçãe e centra!Gs cem érQães e entidades de ledas as esferas de 13everne, 
eA<fuante perdurarem es meli>tes determinantes da puniçãe eu até 'JUS seja preme>tida a reabilitaçãe 
perante a pmpria au!Gridade 'JUS apliceu a penalidade, que será cencedida sempre que a erQani2açãe da 
SGdedade ci>1il ressarcir a administraçãe peles prejuraes resultantes, e apés decerride e praze da sançãe 
afll cada cem base ne incise li deste arti13e. 

Ili - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgaos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
det,lfminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a p,nalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li. 
.(fu~dacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

PaFá13raf<J únice. A sançãe eslaeelecida ne incise Ili de caput deste arti13e é de cempelência exclusi>Ja 
oo Ministre de Estade ou de Secretárie Estadual eu Municipal, cenf<Jrme e case, facultada a defesa de 
intE,ressade ne respecli>te precesse, ne praze ge 1 O (dez) dias da abertura de >tista, pedende a reabililaçãe 
S8f r-e',uerida apés 2 (deis) anos de sua aplicaçãe. 

§ 1° As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência exclusiva de Ministro de Estado 
ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
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respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, .. podendo a reabilitação ser requerida após 
doi; anos de aplicação da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a 
apl,cação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. (Incluído pela Lei nº 
li?-04, de 2015) 

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da i fração. 
í!!J.!c[uído peía Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de 

Art. 74. (VETADO). 

Art. 75. O FespoRsável poF paFBSeF téSRiso que SORslua iRdevidameRte pela sapasidade opeFasioRal e 
~1isa de OF9aRização da sosiedade sivil pam exesuçao de deteFmiRada parseFia FespoRdeFá 
aG!fliRistmtiva, peRal e si•JilmeRte, saso teRha agido som dolo ou sulpa, pela FBslituiç:lo aos GGfFes pilblises 
GOC valOFBS FBpassados, sem pFOjuízo da F9SpORSabilidade de admiRiSIFadoF pilbliso, do gesteF, da 
GFQ:mização da sosiedade sivil e de seus diFigeRtes. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 7ê. A pessoa que ateslaF ou o FBSPORSá\1el poF paFBSeF téSRise que SORSIUiF pela FBalização de 
GelEiFmiRadas ati•Jidades ou pelo sumpFimeRlo de metas estabelesidas FespoRdeFá admiRistmtiva, peRal e 
sivilrneRte pela FBslituição aos selFBs pilblises des valoFes FBpassades, sase se veFifique que as atividades 
Rã<, lomm FBalizadas tal some afiFmade RO paFBseF ou que as metas Rão lomm iRtegFalmeRIB sumpFidas. 
f&~yogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Art. 77. O art. 1 O da Lei nº 8.429, de 2 de iunho de 1992 , passa a vigorar com as seguintes 
alterações: /VigêRGial fVigêRsia) (VigêRsial (VigêRsia) Nigência) 

"Art. 10 .......................................................................... . 

··············································· .............................................. . 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente; 

. ............................................................................................ . 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao 
patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública 
a entidade privada mediante celebração de p9rcerias, sem a observãncia das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

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

XIX IFuStFar a lisitude de presesso seletivo paFa selebmção de parseFias da 
admiRislmção pilblisa som eRtidades pFivadas ou dispeRsá lo iRdevidameRte; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das 
prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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entidades f)rivadas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observãncia das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Redação dada pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observãncia das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular." (NR) 

Art. 78. O art. 11 da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992 . passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
VIII: (VigênGia) (VigênGia) (VigênGia) (VigênGia) (Vigência) 

"Art. 11 .......................................................................... . 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração. fiscalização e aprovação 
de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas." (NR) 

Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992 • passa a vigorar acrescido do seguinte 
inc so Ili: (lncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) (VigênGia) NigênGial (VigênGia) (VigênGial (Vigência) 

"Art. 23 ...................................................................... . 

!!L:_até cinco anos da data da apresentação à administração pública da 
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1° 
desta Lei.· (N R)" 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. (VETADO). 

Art. BQ. O Sistema de Cadastramento UnifiGado de Fornecedores SICAF, mantido pela União. fica 
Qis,onillilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no§ 2° do art. 4J desta boi, sem f)rejuízo 

• do-tiso de seus próprios sistemas. 
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Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros 
provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela 
adrninistração pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet. que permita aos 
inte,ressados formular propostas. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela 
Un ~,o, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso 
de seus próprios sistemas. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir 
ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SlCONV para utilizar suas funcionalidades 
no ~umprimento desta Lei. 

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do _sistema de que trata o art. 81 ou de seus 
correspondentes nas demais unidades da federação: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos 
a organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei: (Incluído pela 
Lei Dº 13.204. de 2015) 

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os 
atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. (Incluído pela Lei nº 
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liS~04. de 2015) 

Art. 82. (VETADO). PROC.Na_..,.L:,;.....i-+i---1---
FOLHAS 5 :3 

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor des ·!!ei-pem,aReéeí'ão-reg1d 
legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo _da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em 
quH for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. 

§ 1º A exseçãe de que lrala e Gaput , Rãe se aplisa às pF<lrF<lQações de parserias firmadas apés a 
promuli;iaçãe desta bei, exsete Re sase de prerF<lQaçãe de efísio prevista em lei 011 rei;iulameRto, 
excl11si11ameRte para a l=lipétese de atraso Ra lilleração de recursos por parte da admiRistração p(illlica. 

§ 1° A exceção de que trata o caput Rão se aplisa às prorF<li;iaçiies de parserias firmadas apés a 
eAtrada em •1ii;ier desta bei, exceto AO caso de prorrei;iação de alísio pre1,ista em lei 011 rei;iulameAte, 
exclusivameAte para a l=lipétese de atraso Ra lilleração de resursos por parte da admiAistração p(illlisa. 
ffu,,-Jacão dada pela Medida pF<lviséria Rº 658, de 2Q14l 

§ 1° A exseção de que lrala o saput Rãe se aplica às prorrei;iações de parserias firmadas apés a 
eAtrada em vii;ior desla bei, excelo AO saso de prerF<li;iação de ollsio pre•Jista em lei 011 rei;iulameRto, 
exclusivameRte para a l=lipélese de atraso Ra lilleraçtlo de resursos por parte da admiRislraçtlo p(i9lica. 
ffu~facão sada pela bei Aº 13.1Q2, de 2Q15l 

§ 1° As parcerias de que trata o caput podertlo ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na 
liberação de recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso. (Redacão dada 

• Qfilã Lei nº 13.204, de 2015) 

• 
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§ 2° Para q11al(l11er parceria releriea R0 caput e11eAl11almeRle firmada por prazo iRsetermiAaeo aRtes 
sa- pF<lmuli;iação sesta bei, a admiAistraçtlo pb19lisa pF<lmo\•erá, em prazo Rtlo superior a 1 (um) aAo, so9 
pem de respoRsa9ilizaçtle, a repactuação para adaptação de seus termes a esta bei 011 a respesti•,a 
feS;>isãG:-

§ 2° Para qualquer parceria referida AO caput eveAtualmeAle firmada por prazo iRdetermiAado aRtes 
sa- eAtrada em vii;ior desta bei, a admiAistração pb19lisa premoverá, em prazo Rão superior a um aRo, so9 
JOSH3 de respoRsa9ilizm;ão, a repastuaçãe para adaplaçtlo de seus termos a esta bei 011 a respesli>,•a 
fSS~istlo. /Reda,;ão dada pela Medida PF<l>Jiséria Aº 684, Ele 2Q15) 

§ 2º As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou 
prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da 
entrada em vigor desta Lei, sertlo, alternativamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; (Incluído pela Lei nº 
1ª,;!04, de 2015) 

li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 83-A. (VETADO) . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84. Salvo Aos casos expressameAte pre•1istos, Rão se aplica às relações Ele romeAte e Ele 
ooh9oração rei;iisas por esta bei o eisposto Ra lei Aº S.666, de 21 de juAl=lo de 1993 , e Aa lei;iislação 
reforeRle a soRvêRios, que ficarão restrites a parserias firmadas eRtre os eRtes federados. 

Parái;iraro blRico. Os coR>JêRios e asordos coRQêAeres •tiQeRtes eAtre as 0FQaAizações da sociedade 
ci\lil e a admiAistraçtlo p(i91ica Aa dala de eRtrada em vii;ior desta lei serão executados até o térmiRo de seu 
l)ra;:o de viQêAcia, 09seF11ado o disposto R0 art. sa. 

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
19![;1_. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , convênios: 
.(fü~;/acão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3°. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do 
parágrafo único do art. 84. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente 
de ::ertificação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; (Incluído 
QêCI Lei nº 13.204, de 2015) 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, 
adrninistrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações 
asrnmelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio. 
í!lli,luído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão çonferidos às organizações da sociedade civil 
quE, apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (Incluído pela Lei nº 
13.W4, de 2015) 

1 - promoção da assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - promoção da educação; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - promoção da saúde; (1 nclu ído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• V - promoção da segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• 
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VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
smtentável; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VII - promoção do voluntariado; (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; (Incluído pela Lei nº 
13. ;!04. de 2015) 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 
inte,resse suplementar; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
val,xes universais; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social 
dis·:intas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
infc,rmações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste 
arti;io. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em 
carnpanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. (Incluído pela Lei 
nº '13.204. de 2015) 

Art. 85. O art. 1° da Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
fltigênsial (\liqênsia) (Viqênsia) Niqênsia) ('ligência) 

" Art. 1° Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 
tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 
mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 
estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei." (NR) 

Art. 85-A. O art. 3° da Lei nº 9. 790. de 23 de marco de 1999 , passa a vigorar acrescido do seguinte 
inc·so XIII: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) (Viqênsia) (Viaênsia) (Viqênsia) Niaênsia) (Vigência) 

"Art. 3° ...................................................................... . 
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implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte . 

................................................................................. ' (NR)" 

Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4° da Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar com 
a i,,~guinte redação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) {Vigência) {Vigência) {Vigência) {Vigência) 
.(~lnêncial 

'Art. 4° ..................................................................... . 

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na 
composição de conselho ou diretoria de Orgc1nização da Sociedade Civil de 
Interesse Público.' (NR)" 

Art. 86. A Lei nº 9. 790, de 23 de marco de 1999 , passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 
15-B: {Vigência) {Vigência) {Vigência) {Vigência) (Vigência) 

" Art. 15-A. (VETADO)." 

" Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria 
perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos 
recursos públicos recebidos e ao adimplemento•do objeto do Termo de Parceria, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

1 - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente 
relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como 
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

li - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 

Ili - extrato da execução física e financeira; 

IV - demonstração de resultados do exercício; 

V - balanço patrimonial; 

VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos; 

VII - demonstração das mutações do patrimônio social; 

VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 

IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso." 

Art. 87. As exigências de transpaFência e publicidade previstas em todas as etapas que en•,olvem o 
leFino de fomento oY de colaboFaçao, desde a fase pFepaFat9Fia até o lim da prestação de contas, naqyilo 
em qye foF necessário, seFão excepcionadas quando se trataF de pFOgFama de pFoteção a pessoas 
am;iaçadas OY em situação qye possa cempFOmeteF a sYa segurança, na feFma do regulamento. 

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a 
parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação _de contas, naquilo que for necessário, serão 
excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
cornprometer a sua segurança, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 88. Esta bei entra em vigoF ap9s decoFFidos 90 (noventa) dias de sua pYblicação oficial. 
Art. 88. Esta bei entFa em vigoF ap9s decoFridos JêO (tre.:entos e sessenta) dias de sua publicação 

Gfuial. {Redação dada pela Medida PFOvis9Fia nº ê58, de 2014) 
Art. 88. Esta bei entra em 11igoF ap9s decOFFidos JêO (tFe.:entos e sessenta) dias de sYa publicação 

Gfuial. {gedacão dada pela bei nº 1J.1G2, de 20Hi) 
Art. 88. Esta bei entFa em ,,igeF ap9s decoFFides 540 (qYinhentos e quaFSnta) dias de sua pYblicaçãe 

Gfuial. {r;:edação dada pela Medida PFOvis9Fia nº ê84, de 201 li) 

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, 
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ob1;ervado o disposto nos§§ 1° e 2° deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1° Para os Municípios. esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017. (Incluído pela Lei nº 
,ll?,04. de 2015) 

§ 2° Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser impíantado nos Municípios a partir da 
data decorrente do disposto no caput. (fncluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Brasília, 31 de julho de 2014; 193° da Independência e 126° da República. 
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Presidência da Repú~-; hg 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.204. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, "que 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos 
financeiros, entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

Mer[sagem de veto 
cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público; define diretrizes para a política de 
fomento e de colaboração com organizações da 
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo 
de fomento; e altera as Leis n '.'_8.429, de 2 de junho de 

Cor yersão da Medida Provisória nº 684 de 2015 

1992, e 9. 790, de 23 de março de 1999"; altera as Leis n 
'.'_8.429, de 2 de junho de 1992, 9. 790, de 23 de março 
de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 
2009, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei nº 
91, de 28 de agosto de 1935. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seg~1inte Lei; 

Art. 1 ~A ementa da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 , passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução 
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis n '.'_8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999." 

Art. 2° A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração 
pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução 
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação.' (NR) 

"Art. 2° ..................................................................... .. 

L:..organização da sociedade civil: 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 1 O de novembro de 
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração 
de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 
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,aO,hadores rura• oo rapaoüação do ,,.,,, de """"'"";' h!m;ra f:5::ã 25 ~ /1 =~.-
rural; e as capacitadas para execução de at1v1dades ou de proJetos ~'ll~;!:::l!~=:!:!~=!:~=!!i!!!-!ll•!!ii=f-~:::•=:-::i:;..=,,. 
público e de cunho social. ;., · 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos; 

!L:..administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 
prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 
9° do art. 37 da Constituição Federal; 

llL- parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de 
relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e 
organizações da sociedade 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; 

Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou 
permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de 
interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da 
sociedade civil; 

l!!=ª-..:_projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração 
pública e pela organização da sociedade civil; 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da 
organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de 
fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa 
competência a terceiros; 

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar 
termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização 
da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; 

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio 
de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em 
meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização; 

'll!L:__termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 
pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para 
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas 
organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; 

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não 
envolvam a transferência de recursos financeiros; 

............................................................................................ 

2L_:_comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 
chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de 
cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 

Od/01:;;rm 1 a oa.-,;:;; 
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XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado de 
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante 
termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública; · 

X!!L:_bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos 
financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a 
ele não se incorporam; 

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução 
da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e 
o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: 

XV - (revogado)." (NR) 

"Art. 2º-A . As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus 
aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto 
da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação." 

"Art. 3° ....................................................................... . 

_1 _-_às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou 
autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos 
tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; 

!L:_(revogado ); 

!!L:_aos contratos de gestão celebrados com organizações socIaIs, desde que 
cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; 

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos nos termos do§ 1° do art. 199 da Constituição Federal; 

V-aos termos de compromisso cultural referidos no§ 1° do art. 9° da Lei nº 13.018, 
de 22 de julho de 2014; 

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de 
interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9. 790, de 
23 de março de 1999; 

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, 
e nos arts. 5° e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

VIII - (VETADO); 

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas 
associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam 
obrigatoriamente constituídas por: 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos." 
(NR) 

(l,1/(\/,;;/')(\10 (lQ.'")I:;: 
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"Art. 5° O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão 
pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a 
transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da 
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: 

.......................................................................... "(N~ PROC. NR,_1-!..Q.:2=...l~....LI-.=---=

"Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: . 1501.HAS 

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 7° A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação 
voltados a: 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; 

li - representantes de organizações da sociedade civil; 

Ili - membros de conselhos de políticas públicas; 

IV - membros de comissões de seleção; 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; 

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das 
parcerias disciplinadas nesta Lei. 

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá 
condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias 
disciplinadas nesta Lei." (NR) 

"Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o 
administrador público: 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração 
pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir 
as respectivas responsabilidades; 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; 

Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo 
hábil e de modo eficaz; 

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta 
Lei e na legislação específica . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 1 O. A administração pública deverá manter, em seu sitio oficial na internet, a 
relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e 
oitenta dias após o respectivo encerramento." (NR) 

"Art. 11 . A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais 
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 
todas as parcerias celebradas com a administração pública. 

Parágrafo único ......................................................... . 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

04/06/?01 g OQ·?n 
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[:~· ~@t!~ :@ 
VI • quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o 
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes 
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício." (NR) 

"Art. 12 . A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de 
representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria." 
(NR) 

" Art. 14 . A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios 
públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, 
campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da 
sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de 
recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por 
pessoas com deficiência." (NR) 

"Art. 15 ..................................................................... . 

~Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão 
consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de 
fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o caput deste 
artigo." (NR) 

"Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para 
consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias 
com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
financeiros. 

·················································································"~~ 

"Art. 17 . O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para 
consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil 
que envolvam a transferência de recursos financeiros." (NR) 

"Art. 21 .................................................................. .. 

§..l:É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de 
parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social." 
(NR) 

"Art. 22 . Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante 
termo de colaboração ou de fomento: 

!..::...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; 

!L..:_descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 
executados; 

li-A • previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 

JJ.!...:Jorma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 
a eles atreladas; 

IV • definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas. 

:iL:. (revogado); 

VI • (revogado); 

n,1/nh.r,n1n nn."'I.::: 
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VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 

IX - (revogado); 

X - (revogado). 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 23 . A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e 
simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus 
órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria 
prevista nesta Lei. · 

Parágrafo único . Sempre que possível, a administração pública estabelecerá 
critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características: 

!!!..:__(revogado); 

~(revogado); 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados." (NR) 

"Art. 24 . Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de 
colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a 
selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do 
objeto. 

§ 1º ........................................................................... . 

!...:_a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; 

!!...:_(revogado); 

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que 
se refere à metodologia de pontuação e ao peso. atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso; 

VII - (revogado); 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 

L:._de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

~É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto da parceria, admitidos: 

1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados 

04/06/?01 Q OQ•?n 
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ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será 
executado o objeto da parceria; 

11 - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da 
prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas 
políticas setoriais." (NR) 

"Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da i
administração pública na internet, com antecedência mínima de trint~í!bc. NR J.2 i 1 ';JF 1 

Parágrafo único . (Revogado)." (NR) FOLHAS __ ~:,: 
5 119 

"Art. 27 . 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. 

~As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente 
designada, nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se 
o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. 

§.LSerá impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades 
participantes do chamamento público . 

§...i"._A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em 
página do sítio previsto no art. 26. 

§__§'.'._Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público. 

~A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil á 
celebração da parceria." (N R) 

"Art. 28 . Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que 
comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos 
requisitos previstos nos arts. 33 e 34. 

§__E_Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos 
requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada 
poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por 
ela apresentada . 

§.LCaso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1º aceite 
celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o 
atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. 

~(Revogado)." (NR) 

"Art. 29 . Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos 
de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos 
acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, 
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, 
hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei." 
(NR) 

"Art. 30 ..................................................................... . 

l...:._no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de 
atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; 

!!...:_nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública 
ou ameaça à paz social; 
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.......................................................................................... 1::-;· 1i~1 :i:: ~-
\L:_(VETADO); 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política." (NR) 

"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 da parceria ou se as metas somente puderem ser 
atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 

1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou 
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os 
recursos; 

li - 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 § 3° do 
art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de marco de 1964, observado o disposto no art. 26 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 ." (NR) 

" Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de 
chamamento público será justificada pelo administrador público. 

§ 1 ° Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o 
extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em 
que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, 
eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública. 

§ 2° Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a 
contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público 
responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. 

··························································································· 

~A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no 
art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei." (NR) 

"Seção IX 

Dos Requisitos para Celebração 

de Parcerias 

"Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas. nesta Lei, as organizações da 
sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que 
prevejam, expressamente: 

!l..:_(revogado ); 

lli...:_que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 
desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

&(revogada); 

QL(revogada); 

\L:_possuir: 



Ll3204 

• 

• 

9of22 

http://www.planalto.gov.br/cI~I:~~~ ~~QI Í ~t= 
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, co · ,~

2 

e >,,: ~A: ::f: 
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 
respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito 
Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato 
específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas. 

§ 1° Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito 
previsto no inciso 1. 

§ 2° Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e Ili as 
organizações religiosas. 

§ 3° As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na 
legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do 
atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e Ili. 

§ 4° (VETADO). 

§ 5° Para fins de atendimento do previsto na alínea e do inciso V, não será 
necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.' (NR) 

'Art. 34 .................................................................... .. 

l..:_(revogado); 

!!!..:.certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

IV - (revogado); 

YU..:..comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço 
por ela declarado; 

VIII - (revogado) . 

................................................................................. ' (NR) 

'Art. 35 ...................................................................... . 

V- ............................................................................... . 

ç}_da viabilidade de sua execução; 

d) da verificação do cronograma de desembolso; 

f)_(revogada); 
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~'::.:: de ,._,;,rtdioo do ,_., do •==oa '" oo,.J~-;~ =~~ :':C/ 1 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

~Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 
parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de 
fomento. 

§ 2° Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, 
os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da parceria com 
ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, 
mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. 

~(Revogado) . 

................................................................................ :' (NR) 

"Art. 35-A . É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da 
sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do 
termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil 
signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: 

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; 

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a 
atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. 

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de 
colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse 
de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva 
formalização: 

1 - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurldica e fiscal da 
organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas; 

li - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo 
de atuação em rede." 

"Art. 37. (Revogado)." 

"Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação 
somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no 
meio oficial de publicidade da administração pública.' (NR)" 

"Art. 39 ..................................................................... . 

!.!l..:Jenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 
anos, exceto se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados; 

O.d/Oli/?01 O ílO•?h 
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b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 
PROC.N2_..i.1..a:;;.,,,-L-t,._....r--
fi0LHAS 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo; 

~(Revogado). 

§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º, não serão 
considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 
administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 
organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 

§ 5° A vedação prevista no inciso Ili não se aplica à celebração de parcerias com 
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de 
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente 
como dirigente e administrador público. 

§ 6° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 
direitos e de políticas públicas." (NR) 

"Ar!. 40 . É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por 
objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de 
regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades 
exclusivas de Estado. 

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

Parágrafo único. (Revogado): 

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

"Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3° e no parágrafo único do art. 84, serão 
celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a administração pública e as 
entidades referidas no inciso I do art. 2º. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de 
colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, 
que terá como cláusulas essenciais: 

!!L:..quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; 

IV - (revogado); 

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no§ 1° do art. 35; 

VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; 

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na 
data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, 
tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados 
pela administração pública; 

XI - (revogado); 

04/06/?01 Q 0Q·?6 
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XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 1 

sua descontinuidade; [PROC. Ne 1 ~r? / ~~ 1 

XIII - (revogado); 1 FOLHAS ~i . ~ 
~:;;.;,;,,:=====::iz::a,......,=:J 

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e 
movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 
51; 

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do 
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem 
como aos locais de execução do respectivo objeto; 

·······················"···························································"··· 

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da 
parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução 
administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento 
jurídico integrante da estrutura da administração pública; 

XVIII - (revogado); 

··························································································· 

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, 
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, 
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição 
à sua execução. 

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de 
fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte 
integrante e indissociável. 

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

"Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos 
termos dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado: 

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

li - (VETADO); 

Ili - (revogado); 

........................................................................................... 

'll:..(revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 

IX - (revogado): 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

04/06/?01 Q 0Q·?6 
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a;:· :~1~' e 
"Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculãclos a · 
d) (revogada)." (NR) 

parceria: 

1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro 
salário. salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas; 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

li - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em 
que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

Ili - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 
relação ao valor total da parceria; 

IV - (VETADO). 

§__f'_A inadimplência da administração pública não transfere à organização da 
sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à 
parceria com recursos próprios. 

§ 2° A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos 
na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à 
liberação de parcelas subsequentes. 

§ 3° O pagamento de remuneração da equipe· contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 
público. 

§ 4° (Revogado) . 

.............................................................................. "(N~ 

"Art. 48. 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 relidas até o saneamento das 
impropriedades: 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida; 

li - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 
estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; 

Ili - 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." (NR) 

"Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de 
contas ao término de cada exercício. 

1 - (revogado); 

li - (revogado); 

Ili - (revogado)." (NR) 

"Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em 

o4/onno I Q OQ•?n 



L13204 

• 

• 

14 of22 

http://www.planalto.gov.br/ccivil _ 03/ _ Ato20 I 5-20 I 8/20 I 5/Lei/ ... 

conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública 
determinada pela administração pública. 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos ás mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos." (NR) 

"Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no 
prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública." (NR) ,-------:-7'.:::::-\-r.:-::;;--::--7 
"Art. 53 ................................................................... .. 

PROC. NQ,__::u~~._...z:;::.-:;.:
FOLHAS 

~ .......................................................................... . 

§ 2° Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 
eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de 
pagamentos em espécie." (NR) · 

"Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da 
organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser 
apresentada à administração pública em, no mlnimo, trinta dias antes do termo 
inicialmente previsto. 

Parágrafo único. A prorrogação de oficio da vigência do termo de colaboração ou de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na 
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado." 
(NR) 

"Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de 
valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho 
original. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria. 

§ 1° Para a implementação do disposto no caput , a administração pública poderá 
valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com 
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos . 

············································································"~~ 

"Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de 
fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, Independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação 
de contas devida pela organização da sociedade civil. 

~ ............................................................................ . 

11!..:_valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

IV - (revogado); 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado 
o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração 
ou de fomento; 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 

().1/()li/'Jíll O ílQ-')h 
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âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas 
que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o 
monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos 
gestores, respeitadas as exigências desta Lei." (NR) 

"Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de 
controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos 
de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada 1 

~~f~r8-.~~.~~~~:~~: ................................................ " (NR) ~~~~2 ::!{( 
"Art. 61 ................................................................... .. 

!Y....:_emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o art. 59; 

............................................................................... "(N~ 

"Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da 
sociedade civil, a administração pública poderá, ·exclusivamente para assegurar o 
atendimento de serviços essenc1a1s à população, por ato próprio e 
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução 
das metas ou atividades pactuadas: 

!!...:_assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no 
plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, 
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu 
essas responsabilidades. 

·················································································"(N~ 

"Art. 63 .................................................................... . 

§_r_A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da 
sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a 
simplificação e a racionalização dos procedimentos. 

~ O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de 
contas."·(NR) 

"Art. 64 ................................................................... . 

§...1."...Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado." (NR) 

"Art. 66 ..................................................................... . 

L:_relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

li - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 

04/06/2019 09:26 
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fomento. com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 
vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e 
resultados estabelecidos no plano de trabalho. 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os 
seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 

1 - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da 
parceria; 

, ,~~: 12?Jci~] ················································································~~ 

"Art. 67 ..................................................................... . 

~No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

§ 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil 
deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de 
monitoramento do cumprimento das metas do objeto. 

§ 3º (Revogado) . 

§ 4° Para fins de avaliação quanto á eficácia e efetividade das ações em execução 
ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, 
obrigatoriamente, mencionar: 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 69. 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. 

§ 1 ° O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a 
complexidade do objeto da parceria. 

§ 2° O disposto no caput não impede que a administração pública promova a 
instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante 
evidências de irregularidades na execução do objeto. 

§ 3° Na hipótese do § 2°, o dever de prestar contas surge no momento da liberação 
de recurso envolvido na parceria . 

§_§"_A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração 
pública observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, 
pela: 

!!..:_aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

111 - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 
tomada de contas especial. 

§ 6° As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão 
registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em 
consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração 
pública, conforme definido em regulamento." (NR) 

"Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, 
no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do 
cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por 
igual período. 

04/06/2019 09:?6 
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§ 1 ° (Revogado). 

§ 2° (Revogado). 

§ 3° (Revogado). 

rROC. N2 
FOLHAS 

§ 4° O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham 
sido apreciadas: 

!!...:_nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou 
de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de 
juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do 
prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela 
administração pública." (NR) 

"Ar!. 72 .................................................................... . 

L:._regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

li - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das.seguintes circunstâncias: 

lll_descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho; 

§..1"_0 administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação 
de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em 
consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegação. 

§ 2° Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 
recursai, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 
trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a 
área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do 
plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o 
caso de restituição integral dos recursos." (NR) 

"Ar!. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com 
as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções: 

~suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento 
de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

Ili - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso li. 

04/06/201 Q 0Q•?6 
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§ 1° As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência exclusiva de 
Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o 
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 
aplicação da penalidade. 

§ 2° Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada 
à execução da parceria. 

§ 3° A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração." (NR) 

"Ar!. 77 ................................................................... .. 

'Ar!. 10 ................................................................... .. 

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

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

·····································································:(N~"~~ 

"Ar!. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso Ili: 

'Ar!. 23 ..................................................................... .. 

Ili - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação 
de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1° desta Lei.' 
(NR)" 

"Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos 
financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema 
eletrônico disponibilizado pela administração pública às organizações da sociedade 
civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular 
propostas. 

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
mantido pela União, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do 
disposto no caput, sem prejuízo do uso de seus próprios sistemas." (NR) 

"Ar!. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou 
de seus correspondentes nas demais unidades da' federação: 

1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para 
repasse de recursos a organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias 
celebradas nos termos desta Lei; 

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestaçao 
de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica 
prevista no art. 65." 

"Ar!. 83. (VETADO). 

§...E_As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso 
de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, poi período 
equivalente ao atraso. 

~As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em 

f\A lf\h.l'">f\1 n nn,"IL 
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vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, 
no prazo de até um ano após a data da entrada em vigor desta Lei, serão, 
alternativamente: 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; 

li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública." (NR) 

"Art. 83-A. (VETADO)." 

PROC.NQ_....:...!=-J..../-,._.,.:;..._ 
FOLHAS 

"Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
convênios: 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3° ." (NR) 

"Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas 
hipóteses do parágrafo único do art. 84." 

"Art. 84-8. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, 
independentemente de certificação: 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita 
bruta; 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou 
disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

Ili - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, 
concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos 
adicionais destinados à sua manutenção ou custeio." 

"Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-8 serão conferidos às organizações da 
sociedade civil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das 
seguintes finalidades: 

1 - promoção da assistência social; 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

Ili - promoção da educação; 

IV - promoção da saúde; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 
e de outros valores universais; 

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

ri,1 m1;,.nn 1 o nn,'l.c 
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XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e co~hecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-8 a 
participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob 
quaisquer meios ou formas." 

"Art. 85-A. O art. 3° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XIII: 1 

1 :~~~~Q \§21:l !§:-1 'Art. 3° ..................................................................... .. 

.......................................................................................... 

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio 
de transporte . 

................................................................................ .' (NR)" 

"Art. 85-8. O parágrafo único do art. 4° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 4° .................................................................... .. 

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição 
de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.' 
(NR)" 

"Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas 
que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de 
contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando se tratar de 
programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento." (NR) 

"Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua 
publicação oficial, observado o disposto nos §§ 1 ° e 2° deste artigo. 

§ 1 ~Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017. 

§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos 
Municípios a partir da data decorrente do disposto no caput." (NR) 

Art. 3° A alínea e do inciso Ili do § 2° do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a 
vig0rar com a seguinte redação: 

"Art. 13 ...................................................................... . 

.......................................................................................... 

§ 2º .......................................................................... .. 

.......................................................................................... 

Ili - ............................................................................ . 

·································•"'''''''''''''"'''''"''"'''"'''''''''''''"'''"'''º''' 

g_a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos 
arts. 3° e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de 
certificação." (NR) 

Art. 4º A alínea a do§ 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seg .1inte redação: 

"Art. 12 .................................................................... .. 

04/06/2019 09:26 
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PROC.Ng•-.....1-;=r-:::~"--"-f-:::: 
§~ ........................................................................... . FOLHAS 
&não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, 
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem 
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos 
nos arts. 3° e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites 
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área 
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das 
fundações; 

···············································································"~~ 

Art. 5° O§ 2° do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redrn;ão: 

"Art. 21 ..................................................................... . 

·················· .. ,, ................................................................... . 

§.LA tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem 
cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência pendente, 
devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e 
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, 
atividade ou serviço em conformidade com acordo de cooperação internacional do 
qual a República Federativa do Brasil seja parte . 

................................................................................. " (NR) 

Art. 6° O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XXJ:IV: 

"Art. 24 .................................................................... .. 

.......................................................................................... 

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos 
estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental 
ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública 
direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 
projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do inciso XXXII 
deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado. 

··············································································"(N~ 

Art. 7° As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos conveniadas ou contratadas nos termos do § 1 ° do 
art. :! 99 da Constituição Federal poderão aderir, no prazo de três meses, contados da data de publicação desta 
Lei. ao programa de que trata o art. 23 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° Ficam revogados: 

1- a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935; e 

li - o inciso XV do art. 2° ; o inciso li do art. 3° ; o art. 4° ; o art. 9º ; os incisos V a X e o parágrafo único do 
art. _22 ; os incisos Ili e V do parágrafo único do art. 23 ; os incisos li e VII do § 1° do art. 24 ; o art. 25; o 
p.§.[;!qrafo único do art. 26 ; o§ 3° do art. 28 ; o inciso li do art. 33 ; os incisos 1 , !Y_e VIII do art. 34 ; as alíneas f 

e L!!o inciso V e o § 4° do art. 35 ; o art. 37 ; o § 3° do art. 39 ; o parágrafo único do art. 40 ; o parágrafo único 
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do '!Jt. 41 ; os incisos IV , ~L XIII e XVIII do caput do art. 42 ; o art. 43 ; o art. 44 ; os incisos 111 e V a IX do art. 
1§...: o § 4° do art. 46 ; o art. 47 · o art. 54 ; o art. 56 ; o parágrafo único do art. 57 ; o inciso IV do parágrafo 
únic9, ora renumerado para § 1º. do art. 59 ; o § 3° do art. 67: os§§ 1 ° a 3° do art. 71: o art. 75 ; o art. 76: todos 
da I,ei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

Brasília. 14 de dezembro de 2015; 194° da Independência e 127° da República. 

DIL VIA ROUSSEFF 
Jos ~ Eduardo Cardozo 
Joa'./uim Vieira Ferreira Levy 
Ne/. ,on Barbosa 
Joã:, Luiz Silva Ferreira 
Pat:us Ananias 
Gilt ,~rto Kassab 
Nilma Lino Gomes 
Ric'1rdo Berzoini 
Va/<lir Moysés Simão 

Estn texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2015 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em 1 g de -2-lr"~~~~· ___ de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pre i ente 
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~tÚJ'ta,a~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicit 
Ju , 
Ba 

NAT 
Relator 

do processo à Consultoria 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 18 de jun o de 2019. 

issão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme 
solicitação. 
Bau , ..:,..,..--:dr::e--,1~u -L -

OSÉR 
residente 

Atendido o despacho supr . Segue o Processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 18 de junho de 2019. 

-~ \hl.' ~ 
RONALDO JÔ~iÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sa 

DAVI DA SILVA 

elator 



• 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

q .. 

Relator 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

25 de junho de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presid nte 

ROBERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

?11-JJf2 Ar»iµ 
Em JG de J'k de 2019. 

YAvk~NTO 
~s~;:idente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CpRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

LUIZC 
Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
26 de junho de 2019 . 

{)NJ\, C\ ~ IA,' 1 

IARA RANI I BAS.:-é,-lr 

Rl~ti5o~~~L< 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 • Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em 1º de ~oc........Jj""""""~:-=.t..--=----de 2019. 

}-t ~ P. J3AAVV}1, 
SÉRélO BRUM 

Presidente 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇAO DE 
S/\0 PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

• nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

• 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
16 de julho de 2019. 

FÁBIO SARTORI MAIIIF INATO 

Relator 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
17 de julho de 2019. 

FÁBIO SARTORI M NFRINATO 

(}JVOv 

RIBASSETTO 

~daPua• 
DnOlldlddelllln. 
01a:7:11~t/~àsls. p4 _ 
OfRE'roRIA.I.EGISIATM) 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias e 01 (uma) Sessão 

Extraordinária, a requerimento do Vereador 

Manoel Afonso Losila, em Sessão Ordinária 

realizada em 29 de julho de 2019, devendo 

retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 12 de agosto de 2019 . 

Bauru, 30 de julho de 2019. 

J 
P esidente 
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À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Ordinária realizada no 

dia 12 de agosto de 2019, o 

presente processo foi sobrestado 

por 03 (três) Sessões Ordinárias, a 

requerimento do Vereador Manoel 

Afonso Losila, devendo retornar à 

pauta na Sessão Ordinária do dia 02 

de setembro de 2019. 

Bauru, 13 de agosto de 2019. 

Presidente 

Publicação da Pauta no 
Diário Gfich:I de Sauru 
Dia 1lJ c,j 1 1, _ .ís fl;. 'õJ 

""'"'·'~' ""'"""! 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 02 de setembro 

de 2019, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 16 de setembro 

de 2019 . 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

JOSÉR 
Presidente 

Pimlcaçt, da Pua 1111 
DiiÍÍilOliltdeBllllll. 
Oia_J_J_ãs .. __ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 319/19 
P. 19.105/04 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de setembro de 2.oI9. 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \paio Legislativo 

1 2 SET. 2019 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência Pro"eto de lei nº 40/19, que revoga a Lei 
Municipal nº 5.166, de 08 de julho de 2.004. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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Of.DAL.SPL.PM. 173/19 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, através do 

ofício EXE 319/19, datado do último dia 10 de setembro, estamos devolvendo o 

Projeto de Lei nº 40/19, que revoga a Lei nº 5166, de 08 de julho de 2004 (dispõe 

sobre condições para declaração de utilidade pública, institui e disciplina o Termo de 

Parceria e dá outras providências). 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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