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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 27 de novembro de 2.019. 

Senhor Presidente, 

Cârr,ara Mu 1icipal de 8,iuru 
Diretoria de O..poio Legislallvo 

O 2 DEZ. 2019 

ENTRADA 
Hora1oL~9'(a) ~ · 

V 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên de Lei nº 121/19 que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos públicos, mediante Termo às Organizações da Sociedade Civil • OSCs 
do setor privado que especifica, visando o atend' o à Ed ação Espec1 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

p 

À 
0.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia IP..2.. / ~ 1..::::J 
em, I-L 

Anexos: Declaração do Secretário de Economia e Finanças, Ata da Sessão Pública (fls. 1222112 ~- Publicação da 
Homologação e Leis Federais n's 13.019/14 e 13.204/15. ~-f¾,~ 

_t;q~ 1 
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P. 109.921/19 

I PROC, N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 121/19 
Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, 
mediante Tenno de Colaboração, 
às Organizações da Sociedade 
Civil - OSCs do setor privado que 
especifica, visando o atendimento 
à Educação Especial. 

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. 1º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Termo de Colaboração, às OSCs do setor 
privado, ligadas à Secretaria Municipal da Educação, visando o atendimento à Educação EspeciaJ e também a ceder 
professores às OSCs que atuam em caráter substitutivo, visando o atendimento à Educação Especial, nos montantes per 
capita fixados e nos respectivos totais estimados, confonne especificados abaixo: 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com transferência per capita fixada em R$ 
376,26 (trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme quadro abaixo: 

osc, Nº Valor Valor anual Valor da verba Valor total 
alunos Mensal verba subvencão auxilio 3% estimado ano 

Associação de Pais e 
Amigos dos 722 R$ 271.659,72 R$ 3.259.916,64 R$ 97.797,50 R$ 3.357. 714,14 
Excepcionais de Bauru 
-APAE 

Associação de Pais 
para a Integração 

IOO R$ 37.626,00 R$ 451.512,00 R$13.545,36 R$ 465.057,36 
Escolar da Criança 
Especial • APIECE 
Lar Escola Santa 65 R$ 24.456,90 R$ 293.482,80 R$ 8.804,48 R$ 302.287 ,28 
Luzia para Cegos 

SORRI- Bauru 650 R$ 244.569,00 R$ 2.934.828,00 R$ 88.044,84 R$ 3.022.872,84 
TOTAL 1537 R$ 578.311,62 R$ 6.939.739,44 R$ 208.192,18 RS 7.147,931,62 

TABELA DE PROFESSORES - CESSÃO 

osc, Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 

Associação de Pais e Amigos dos 3 30 
Excepcionais de Bauru - AP AE 

Associação de Pais para a 1 IO 
Integração Escolar da Criança 
Especial - APIECE 

Lar Escola Santa Luzia para Cegos o o 

SORRI- Bauru o o 

TOTAL 4 40 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual do cxcrclcio 
financeiro de 2.020. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de janeiro de 2.020. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente; 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
27, novembro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza o Município de 
Bauru a efetuar Termo de Colaboração, mediante repasse de recursos públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil - OSCs: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - AP AE, Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança Especial - APIECE, 
Lar Escola Santa Luzia para Cegos e SORRI - Bauru e também ceder três professores para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Bauru-APAE e um professor para Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança Especial - APIECE do setor privado que atuam na 
área de Educação Especial, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público. 

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº l01, de 04 de maio de 2.000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que exige, expressamente, que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deverá ser 
autorizado por lei especifica, assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda detennina a 
finalidade da transferência dos recursos. 

Apesar de ser exigência jâ antiga, a Colenda Corte de Contas Paulista concedeu, desde a edição da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, um longo prazo para que o Poder Público pudesse se adaptar à referida exigência 

No entanto, no dia 04 de agosto de 2.016, entrou em vigor a Instrução nº 02, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, publicada na edição 04 de agosto de 2.016, do Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde aquela Colenda Corte de Contas 
regulamentou, no âmbito de sua competência, as exigências do art. 26 da LRF, de modo que a partir daquele exercício passou a ser exigida para a 
regular efetivação de qualquer repasse público e ente do setor privado, autorização legislativa especifica, conforme acima exposto. 

O presente Projeto de Lei em nada inova nas Leis Orçamentârias vigentes para o exercicio de 2.020, uma vez que as 
despesas relativas aos repasses ao setor privado nelas tratadas jâ estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e também na Lei Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de fonna exata e precisa, como as referidas 
despesas serão efetivadas. 

Informo para tanto que houve Chamamento Público -Edital nº 420/2.019-Processo nº 109.921/2.019, publicado no Diário 
Oficial de 24 de outubro de 2.019, amparada na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, e alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204, de 
14 de dezembro de 2.015, no qual 4 (quatro) OSCs, foram classificadas, confonne homologação em 14 de novembro de 2.019, pela Secretária 
Municipal da Educação, para assumirem o serviço em Educação Especial, por meio de Termo de Colaboração. 

No mais, insta esclarecer que os repasses em questão vêm sen etua s todos os anos às OSCs parceiras e para as 
mesmas finalidades discriminadas, de modo que o presente Projeto de Lei também n inova nesse entido . 

Por fim, revela-se oportuno frisar qu ras são imprescindíveis para que a Polltica 
Municipal de Educação cumpra seu papel e atinja os seus tão nte daqueles que dela necessitam. 

Destarte pela relevância da m 

Atenciosas saudações, 

Em, 



ESTADO DE SÃO PAULO 

DECLARAÇÃO 

Declaramos, que a Prefeitura Municipal de Bauru, inscrita no CNPJ sob o nº 

L 46.137.410/0001-80, situada à Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, Altos da Cidade, 

CEP 17053-460, em Bauru/SP, conta com saldo na dotação própria e de 

consistente expectativa de suporte financeiro no exercício de 2020, para 

suportar a despesa com a Celebração dos Termos de Colaboração do Ensino 

Especial. (Processo 109.921/2019). 

• 
Bauru/SP, 22 novembro de 2019 . 

Eve 
Secretário Munic 

archi 
Economia e Finanças 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 109,929/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO • CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019 
EDITAL Nº 41.9/2019 

PROC.N2, _ _:::.:...:..::1--~+-_1_
FOLHAS 

FINALIDADE: Firmar TERMO DE COLABORAÇÃO entre organizações da sociedade civil sem.fins lucrativos com a SME, para 
atendimento em Educação Infantil, no período de 01/01/2020 À 31/12/2020. 
Interessado: Secretaria Municipal da Educação - Departamento de Educação Infantil. 

PROCESSO Nº 109.921/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO • CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 46/2019 
EDITAL Nº 420/2019 

FINALIDADE: Firmar TERMO DE COLABORAÇÃO entre organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com a SME, para 
atendimento em Educação Especial, no período de 01/01/2020 À 31/12/2020. · 
Interessado: Secretaria Municipal da Educação - Departamento de Ensino Fundamental. 

PAUTA: Análise da Documentação da OSC 

• · ____,, :;i~ .. ~wmm.m~ms qrgo4QMA'í'IPtÃ10061'MPMlt,ffil : :~""::lr; 

Aos 22(vinte e dois) dias do mês de Outubro, ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de licitações 
da Secr~taria da Educação, situada na Rua Raposo Tavares, nº 8-38, Vila Santo Antônio, reuniram-se os membros da 
Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria - SE nº 36/2019, para abertura dos trabalhos •de análise dos 
requisitos estatutários e documentais apresentados, visando á seleção de 04(quatro) organizações da sociedade civil para 
atender a Educação Especial e seleção de 29(vinte e nove) organizações da sociedade civil para atender a Educação Infantil. 

No decorrer do prazo previsto no sµbitem 11.1. do edital as 04(quatro) organizações da sociedade civil para 
atender a Educação Especial e seleção de 29(vinte e nove) oiganizaçõ~s da sociedade civil para atender a Educação Infantil 
participantes apresentaram ao Departamento de Ensino Fundamental/Especial e Departamento de Educação Infantil o Plano de 
Trabalho, Requisitos Estatutários e Documentais. 

O Plano de Trabalho e a comprovação da experiência exigida foi analisado pela Comissão de Seleção, tendo 
em vista a competência técnica bem como previsão no edital, subitem 11.5. 

Os Requisitos Estatutários e Documentais estão elencados no subitem 11.15 do edital, sendo a análise de 
competência da Comissão Permanente de Licitações da Educação, conforme estabelece o subitem 11.17 do edital. 

Primeiramente, foi constatado que todas as Organizações possuem o perlodo mínimo de cadastro ativo (3 
an·os), verificado junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. As Certidões de Débito relativos aos Tributos Federais 
e Divida Ativa da União, FGTS e Trabalhistas estão regulares e vigentes, constando análise final detalhada da Comissão de 
Licitações. 

Por todo o exposto, considerando as exigências do edital, a Comissão de Licitações da Educação conclui que 
há comprovada Regularidade Estatutária e Documental das OSC, conforme segue: 

Página 1 de 6r 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

. 17 

18 

PREFEITURA M_UNICIPA~ DE BAURU 

Região da Vila Popular lpiranga - para 
atender 70 alunos de 01 ano e 08 meses 
a 05 anos e 07 meses,_em periodo 
integral, com repasse de verba 
Subvenção no valor mensal de R$ 
23.561,76, Verba Auxilio no valor anual 
de R$ 8.482,23- Total anual subvençao e 
auxilio R$ 291.223,35. 

Região do Beija Flor- para atender 100 
alunos de 01 ano e 08 meses a 05 anos e 
07 meses, em perlodo integral, com 
repasse de verba Subvenção no valor 
mensal de R$ 33.550,00, Verba Auxilio 
no valor anual de R$12.078,00 -Total 
anual subvençao e auxilio R$ 414.678,00. 

Região da Vila Universitária - para 
atender 115 alunos de 01 ano a 05 anos 
e 07 meses, em perloclo integral, com 
repasse de verba Subvençao· no valor 
mensal de R$ 39.158,20, Verba Auxilio 
no valor anual de R$14.096,95-Total 
anual subvençllo e auxilio R$ 483.995,35. 

Região do Jardim Eugênia -para atender 
50 alunos de 02 anos e 08 meses a 05 
anos e 07 meses, em parlado integral, 
com repasse de verba Subvenção no 
valor mensal de R$15.m,12, Verba 
Auxilio no valor anual de R$ 5.679,76 -
Total anual subvenção e auxJlio R$ 
195.005,20. 

Região da Vila Falcão- para atender 160 
alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, 
em perlodo Integral, com repasse de 
verba Subvenção no valor mensal de R$ 
54.370,84, Verba Auxilio no valor anual 
de R$19.573,50 - Total anual subvençllo 
e auxilio R$ 672.023,58. 

Regiao do Jardim América - para atender 
140 alunos de 01 ano a 05 anos e 07 
meses, em periodo integral, com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal de 
R$ 47.737,60, Verba Auxilio no valor 
anual de R$17.185,54 -Total anual 
subvençllo e auxlllo R$ 590.036,74. 

Região, D~llito de Tibiriçã- para atender 
130 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 
meses, em periodo integral, com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal de 
R$ 43.231,20, Verba Auxilio no valor 
anual de R$15.563,23 -Total anual 
subvençllo e auxilio R$ 534.337,63. 

Região da Nova Esp8rança - J)Bra 
atender 170 alunos de 01 ano a 05 anos 
e 07 meses, em perlodo integral, com 
repasse de verba Subvençao no valor 
mensal de R$ 58.186,40, Verba Auxilio 
no valor anual de R$ 20.947, 10 -Total 
anual subvençllo e auxlllo R$ 719.183,90. 

Região do Pres. Gelsel - para atender 90 
alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, 
em perlodo integral, com repasse de 
verba Subvençao no valor mensal de R$ 
30.578,80, Verba Auxilio no valor anual 
de R$11.008,37 - Total anual subvençllo 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETAalA DA EDUCAÇÃO 

502.357,37. . 
_/ PROC. N2 l oi-nll~r 

. . - L-' 
FOLHAS ,,...., li". 

RAZÃO SOCIAL: Creche Irmã Catarina Apresentou os requisitos 
CNPJ nº.50.834.704/0001-38 -estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba S_ubvenção R$ 23.561,76, fiscais de acordo com as exigências Verba Auxilio anual no valor de R$ 8.482,23 -
Tola! Anual Subvençiío e Auxílio de R$ do Edital, estando apta a assinar o 

291.223,35. convênio. 

KALAO SOCIAL: Centro de Convivência 
Infantil João Paulo li Apresentou os requisitos 
CNPJ n' 51.503.67010001-61 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvençiío R$ 33.550,00, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxílio anual no valor de R$12.078,00 - do Edital, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvençiío e Auxilio de R$ convênio. 
414.678,00. 
RAZAO SOCIAL: Creche Berçário_ Doutor 

Apresentou os requisitos Leocádlo Correa 
CNPJ n' 45.029.85710001-72 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvençiío R$ 39.158,20, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 14.096,95 - do Edital, ·estando apta a assinar o 
Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
483.995,35. 
RAZÃO SOCIAL: Casa da Criança Madre 
Maria Teodora Voiron Apresentou os requisitos 
CNPJ nº 51.524.387/0001-16 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvençiío R$15.777,12, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxílio anual no valor de R$ 5.679,76 - do Edital, estando apta a assinar o 
T atai Anual Subvenção e Auxílio de R$ convênio: 
195.005,20. 
RAZAO SOCIAL: Sociedade Cristã Maria 
Ribeiro Apresentou os requisitos . 
CNPJ n' 45.030.24410001-55 estatutários.e demais documentos 
Valor mensal de verba· Subvenção R$ 54.370,84, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxílio anual no valor de R$ 19.573,50 - do Edital, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvençiío e Auxilio de R$ convênio. 
672.023,58. 
RAZAO SOCIAL: Creche Centro Educativo 
Monteiro Lobato Apresentou os requisitos 
CNPJ n• 45.033.52910001-40 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvençiío R$ 47.737,60, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$17.185,54 - do Edital, estando apta a assinar o 
T atai Anual Subvenção e Auxílio de R$ convênio. 
590.036,74. 
RAZAO SOCIAL: ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ANGÉLICA LEITE DE FREITAS Apresentou os requisffos 
CNPJ n' 45.032.80210001-11 estatútários e demais documentos 
Valor men_sal de ve[ba Subvençiío R$ 43.231,20, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxílio anual no valor de R$15.563,23 - do Edital, estando apta a assinar o 
T olal Anual Subvençiío e Auxílio de R$ convênio. 
534.337,63. 
RAZAO SOCIAL: Centro Espirita Amor e 

Apresentou os requisitos Caridade - Creche .. Berçário Nova Esperança 
CNPJ n' 45.029.95610001-54 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$ fiscais de a.core/o' com as exigéncia, 

58.186,40, Verba Auxilio anual no valor de R$· do Edital, estando apta a assinar o 
20.947,10- Total Anual Subvenção e Auxilio de convênio. ''---
R$ 719.183,90. 

RAZÃO SOCIAL: Creche Comunitária Pingo Apresentou os requisitos 
de Gente estatutários e demais documentos 
CNPJ nº 45.030.251/0001-57 fiscais de acordo com as exigências 
Valor mensal de verba Subvençiío R$ 30.578,80, do Edital, estando apta a assinar o 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 11.008,37 - convénio. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
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ITEM DESCRIÇÃO ENTIDADES ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO 

Região do Jardim Europa - para atendar RAZAO SOCIAL: Creche Comunitãria Pingo 
Apresentou os requisitos 80 alunos de 01 ano a 05 anos e 07 de Gente - Casa de Maria ., 

meses, em penodo integral, com repasse CNPJ n' 45.030.25110002-38 esta_tutários e demais documentos 
01 de verba Subvenção no valor mensal de Valor mensal de verba Subvenção R$ 27.607,60, fiscais de acordo com as exigências 

R$ 27.607,60, Verba Auxilio anual no 
Verba Auxílio anual no valor de R$ 9.938,74 - do Edital, estando apta a assinar o valor de R$ 9.938,74 . Total anual 

subvenção e auxilio de R$ 341.229,94. To tal Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
341.229 94. 

Região do Alto Paraisa - para atender RAZAO SOCIAL: Creche Berçãrio Antônio 
Apresentou os requisitos 111 alunos de 04 meses a 05 anos e07 Pereira 

meses, em perioclo integral, com repasse · CNPJ nº 54.725.296/0001 estatutários e demais documentos 
02 de verba Subvenção no.valor mensal de Valor mensal de verba Subvenção R$ 38.353,52, fiscais de acordo com as e_xig~ncias 

R$ 38.353,52, Verba Auxilio no valor Verba Auxílio anual no valor de R$13.807,27 - do Edital, estandp apta a assinar o 
anual de R$13.807,27 - Total anual Total Anual Subvenção e Auxílio de R$ convênio. subvenção e auxilio de R$ 474.049,51. 474.049,51. 

Região da Bela Vista - para atender 109 RAZAO SOCIAL: Instituição Beneficente Bom Apresentou os requisitos 
alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, Samaritano Creche Alice de Barros de estatutários e demais documentos 

·03 em periodo inteQral, com repasse de Azevedo fiscais de acordo com as exigfmcias verba Subvenção no valor mensal de R$ CNPJ nº 45.031.15010001-09 
35.993,80 e valor anual de R$ Valor mensal de Verba Subvenção de R$ do Edftal, estando apta a assinar ó 
431.925,60. 35.993,80 • Total anual de R$ 431.925,60. convênio. 

Região do Pres. Geísel - para atender RAZAO'SOCIAL: Centro de Valorização da 
Apresentou os requisftos 110 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 Criança- CEVAc· 

meses, em perioclo integral, com repasse CNPJ nº 54,702.86510001-29 estatutáriqs e demais documentos 
04 de verba Su~venção no valor mensal de Valor mensal de verba Subvenção R$ 37.288,80, fiscais de acordo com as e0igências 

R$ 37.288,80, Verba Auxilio no valor VerliaAuxílio anual no valor de R$13.423,97 - . do Edffal estando apta a assinar o 
anual de R$13.423,97 • Total antiai Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. subvenção e auxilio de R$ 460.889,57. 460.889,57 .. 
Região do Parque São Geraldo - para RAZÃO SOCIAL: Creche Evangélica Bom 

Apresentou os requisitos atender 80 alunos de 01 ano e 08 ~ses Pastor 
a 05 anos e 07 meses, em perlodo CNPJ nº 50.829.82910001-70 estatutários e demais documentos 

05 integral, com repasse de verba Valor mensal de verba Subvenção R$ 26.072,40, fiscais de acordo com as exigências Subvenção no valor mensal de R$ 
26.072,40, Verba Auxilio no valor anual Verba Auxilio anual no valor de R$ 9.386,06 - do Edffal estàndo apta a assinar o 
de R$ 9.386,06 • Total anual subvenção e T atai Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
auxilio de R$ 322.254,86. 322.254,86. 

RAZAO SOCIAL: Centro Comunitãrio 
Região Vila São Paulo - p_ara atender 130 Assistencial e Educacional Aníbal Difrânc!a - Apresentou os requisitos alunos de 04 meses a 05 anos e 07 Creche Berçãrio São Paulo estatutários e demais documentos meses, em periodo integral, com repasse CNPJ nº46.141.990/0001-89 fiscais de acordo com as exigências 06 de verba Subvenção no valor mensal de Valor mensal de verba Subvenção R$ 44.919,92, R$ 44.919,92, Verba Auxilio no valor 

Verba Auxilio anual no valor de R$ 16.171, 17 · do Edital, estando apta a assinar o 
anual de R$16.171, 17 • Total anual convênio. subvenção e auxilio R$ 555.210,21. To tal Anual Subvenção e Auxilio de R$ 

555.210,21. 

Região da Vila Galvão. para atender 110 RAZAO SOCIAL: Creche Berçário Cruzada 
Apresentou os requisitos alunos de 04 meses a 05 anos e 07 dos Pastores de Belém CNPJ nº 

meses, em perlodo integral, com repasse 44.459.30310001-42 estatutários e demais documentos 
07 de verba Subvenção no vàlor mensal de Valor mensal d.e verba Subvenção R$ 37.826, 12, fiscais• de acordo com as exigências 

R$ 37.826,12, Verba Auxilio no valor Verba Auxílio anual no valor de R$ 13.617;40 - do Edftal, estando apta a assinar o 
anual de R$13.617.40- Total anual Total Anual Subvenção e Auxílio de R$ convênio. subvenção e auxilio R$ 467.530,84. 467.530,84. 
Região do Otávio Rasi- para atender 100 RAZÃO SOCIAL: Creche Doce Recanto Apresentou os requis11os alunos de 01 ano~ 08 meses a 05 anos e CNPJ n°47.744.33910001-66 estatutários e demais documentos 07 meses, em perlodo integral, com Valor mens•I de verba Subvenção R$ 34.471, 12, 

08 repasse de verba Subvenção no valor Verba Auxílio anual no valor de R$12.409,60 • 
fiscais de acordo com as exigências 

mensal de R$ 34.471,12, Verba Auxilio 
Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ do Edital, estando apta a assinar o 

1 
no valor anual de R$12.409,60- Total convênio. anual subven"'o e auxilio R$ 426.063,04. 426.063,04. 

~. 

Região do Santa Luzia - para atender 120 RAZÃO SOC(AL: Creche Berçãrlo Ernesto Apresentou os requisitos alunos de 01 ano e 8 meses a 05 anos e Quaggio estatutários e.demais documentos 07 meses, em periodo Integral, com CNPJ nº 50,830.38910001-70 fiscais de acordo com as exigências 09 repasse de verba Subvenção no valor Valor mensal de verba Subvenção R$ 40.643,80, mensal de R$ 40.643,80, Verba Auxilio 
Verba Auxílio anual no valor de R$14.631,77 - do Edital, estando apta a assinar o 

no valor anual de R$14.631,77 - Talai convênio. anual subvenr.i:ío e auxilio R$ 502.357,37. Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ 
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ITEM 

01 

03 

04 

Região da Nova Bauru - para atender 160 
alunos de 04 meses a 05 anos e 07 
meses, em periodo integral, com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal de 
R$ 53.219,44, Verba Auxilio no valor 
anual de R$19.159,00 -Totel anual 
subvenção e auxilio R$ 657.792,28. 

Região do Jardim Nicéia - para atender 
102 alunos de04 meses a 05 anos e 07 
meses, em perlodo integral, com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal de 
R$ 36.216,76, Verba Auxilio no valor 
anual de R$13.038,03- Total anual 
subvenção e auxilio R$ 447.639, 15. 
Prédio Municinal. Prédio Municioal 
Região da Vila Independência -para 
atender 92 alunos de 01 ano e 08 meses 
a 05 anos e 07 meses, em perlodo 
integral, com repasse de ve)'ba 
Subvenção no valor mensal de R$ 
30.558,96, Verba Auxilio no valor anual 
de R$11.001,23. Total anual subvenção 
e auxlITo R$ 377.708,75. 

DESCRIÇÃO 

Atendimento Educacional Espacializado 
(AEE - em caráter complemente, e no 
contratumo, para alunos do Sistema 
Municipal de Ensino): 

Avaliação pslcoeducacional, apoio têcnioo 
e atendimento por equipe multidisciplinar 
realizado no contra turno para alunos com 
deficiência, com hipóteses diagnostica de 
deficiência e com dificuldade acentuadas 
de aprendizagem, bem como orientações 
para equipe escolar do Sistema Municipal 
de Ensino, por meio de visitas nas 
Unidades Escolares realizados pelos 
seguintes profissionais: Fonoaudiólogos 
educacionais, psicólogos educacionais, 
médico, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicopedagogo e 
nutricionista com o objetivo de favorecer a 
permanência, no ensino regular, dos 
alunos encaminhados às entidades e 
efetivar a inclusão escolar. 

Atendimento Especializado na àrea da 
Deficiência Visual; 

Atendimento na Escola de Educação 
Especial, em caráter substitutivo; 

RAZAO SOCIAL: Creche Airton Antônio Daré 
-CAAD 
CNPJ nº 05.098.529/0001-03 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 53.219,44, 
Verba Auxilio anual no valor de R$19.159,00 -
T atai Anual Subvenção e Auxílio de R$ 
657.792 28. 
Creche Berçário Ernesto Quaggio - Jardim 
Nicela 
CNPJ nº 50.830.38910001-70 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 36.216,76, 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 13.038,03 -
T atai Anual Subvenção e Auxílio de R$ 
447.639,15. 

RAZÃO SOCIAL: Creche Sementinhas 
CNPJ nº 17.704.81610001-07 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 30.558,96,. 
Verba Auxílio anual no valor de R$ 11.001,23 -
Total Anual Subvenção e Auxílio de R$ 
377.708,75. 

ENTIDADES 

RAZAO SOCIAL: Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais -APAE Bauru 
CNPJ: 45.032.74510001-70 _ 
QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 110 - -
VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 
VALOR ANUAL: Verba. Subvenção R$ 
496.663,20, verba auxilio de R$ 97.797,50. 

1)RAZÃO SOCIAL: SORRI· Bauru 
CNPJ: 47.641.90710001-01 
QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 650 
VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 
VALOR ANUAL Verba subvenção: R$ 

2.934.828,00, Verba auxilio de R$ 88.044,84 

2)RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais-APAE Bauru 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 
QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 352 
VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 
VALOR ANUAL Verba subvenção: R$ 

1.589.322,24 

RAZAO SOCIAL: Lar Escola "Santa Luzia" 
para cegos 
CNPJ: 45.030.442/0001-19 
QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 65 
VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 
VALOR ANUAL Verba subvenção: R$ 
293.482 80 Verba auxilio de R$ 8.804,48 
1)RAZAO SOCIAL: Associação de Pais para 

Integração Social e Escolar da Criança 
Especial • APIECE 
CNPJ: 54.727.649/0001-38 
QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 100 
VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 
VALOR ANUAL Verba subvenção: R$ 
451.512,00, Verba auxilio de R$13.545,36 

Apresentou os requisitos 
estatutários e demais documentos 
fiscais de acordo com as exigências 
do Edital, estando apta a assinar o 
convênio. 

Apresentou os requisitos 
estatutários e demais documentos 
fiscais de acordo com as exigências 
do Edital, estando apta a assinar o 
convênio. 

Apresentou os requisitas 
. estatutárias e demais documentas 
fiscais de acordo com as exigências 
da Edital, estando apta a assinar o 
convênio. 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

Apresentou as requisitas 
estatutários e demais documentas 
/ísê'ais1Íe:acõrdo com as exigências 
da EdÍtal, estanda apta a assinar o 
convênio. 

Apresentou as requisitos 
estatutários e demais documentas 
fiscais de acordo com as exigências 
da Edital, estando apta a assinar o 
convênio. 

Apresentou os requisitas 
estatutários e demais documentas 
fiscais de acorda com as exigências 
da Edital, estanda apta a assinar o 
convênio. 

Apresentou os requisitas 
estatutários e demais documentas 
fiscais de acorda com as exigências 
da Edital, estanda apta a assinar o 
convênio. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

e auxilio R$ 377.953,97. 
~ 

Região da Vila Santa Terezinha-para 
atander 160 alunos de 01 ano e 08 meses 
a 05 anos e 07 meses, em perfodo 
lnteg

1

ial, com repassiide verba 
Subvenção no valor ITlênsal de R$ 
52.298,32, Verba Auxílio no valor anual 
de R$18.827,40 - Total anual 
subvenção e auxilio R$ 646.407,24. 

Região do Jardim Redentor. para 
atender 265 alunos de b4 meses a 05 
anos e 07 meses, em periodo integral, 
com repasse de verba Subvenção no 
valor mensal de R$ 91.402,20, Verba 
Auxilio no valor anual de R$ 32.904,79 -
Total anual subvenção e auxilio R$ 
1.129.731, 19. 
Região do Parque Jaraguà - para atender 
145 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 
meses, em perlodo integral, com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal de 
R$ 50.374,60, Verba Auxilio no valor 
anual de R$18.134,86 -toJal anual 
subVenção e auxilio R$ 622.630;06. 
Prédio Municlnal 
Região do Fortunato Rocha Lima - para 
atender 176 alunos de 04 meses a 05 
anos e 07 meses, em perlodó integral, 
com repasse de verba Subvenção no 
valor mensal de R$ 59.662,08, Verba 
Auxilio no valor anu~I de R$ t1 .478,35 • 
Total anual subvenção é il\Íxilio R$ 
737.423,31. 
Região do Estoril li - para atenjler 145 
alunos de 04 meses a 05 anos e 07 
meses, em período integral;com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal de 
R$ 49.683,76, Verba Alll\lllO no valor 
anual de R$17.886,15 -Total anual 
subvenção e auxilio R$ 614.091,27. 

Região da Vila Seabra'• para atender 50 
alunos de 02 anos e 08 meses a 05 anos 
e 07 meses, em perlo(!o Integra\ com 
repasse de verba Subvenção no valor 
mensal de R$16.391,2Q,.Verba Auxilio 
no valor anual de R$ 5.900,83 -Total 
anual subvenção e auxilio R$ 202.595,23. 

Região QO Paíljue das Nações - para 
atender 50 alunos de 01 ano e 08 meses 
a 05 anos e 07 meses, em perlodo 
integral, com repasse de verba 
· Subvenção no v~lor mensal qe R$ 
17.158,80, Verba Auxilio no valor anual 
de R$ 6.177,17 • Total anual subvenção e 
auxilio R$ 212.082,77. 
Região da .Vila São Paulo - para atender 
100 alunos de 01.ano e 08 'meses a 05 
anos e 07 meses, em perlodo lnfegral, 
com repasse de verba Subvenção no · 
valor mensal de R$ 33.780,28, Verba 
Auxilio no valor anual de R$12.160,90 -
Total anual subvenção e auxilio R$ · 
417.524,26. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

To tal. Anual Subvenção e Auxilio de R$ 
377.953,97. 

RAZAO SOCIAL: Bom Pastor Instituto de 
Valorização Região Promoção e Integração Apresentou os requisitos 
Humana Rainha da Paz · estatutários e demáis documentos 
CNPJ n 54.701.735/0001-71 fiscais de acordo com as exigências Valor mensal de verba Subvenção R$ 52.298,32, 
Verba Auxilio anual no valor de R$18.827,40- do Edital, estando apta a assinar o 

Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
646.407 24. 
RAZÃO SOCIAL: Creche Berçário Rodrigues 
de Abreu Apresentou os requisitos 
CNPJ n' 44.460.32710001,11 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 91.402,20, fiscais de acordp, com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 32.904,79 - do Edftal, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
1.129.731,19. 
RAZÃO SOCIAL: Creche Berçário Ernesto 
Quaggio - PQ. Jaraguã Apresentqu os requisftos 
CNPJ n' 50.830.38910001-70 estatutários e demais documentos 
Valor mensal d~ verba Subvenção R$ 50.374,6.0, fiscais de acorifo com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$18.134,86 - do Edftal, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
622.630,06. 
RAZÃO SOCIAL: Creche Berçá,rio São José -
CBSJ Apresentou os requisftos 
CNPJ n' 01.598.38310001-04 estatutários e ·demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 59.662,08, fiscais de açorda com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 21.478,35 - do Edftal, estando apta a assinar o 
To tal Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
737.423,31. 
RAZAO SOCIAL: Creche Berçário São Judas 

Apresentou os requisftos Tadeu e São Dimas -
CNPJ n• 45.032.56910001-40 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 49.683, 76, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$17.886,15- do Edital, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
614.091 27. 
RAZAO SOCIAL: Creche e Centro Educativo 

Apresento'ú os requisftos Unidos para o Bem. 
CNPJ n' 46.148.763/0001-85 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 16.391,20, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 5.900,83 - do Edftal, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvenção e Auxilio de R$ convênio. 
202.595,23. 
RAZÃO SOCIAL: Centro Espirita Amor e 

. Apresentou os requisftos Caridade - Projeto Crescer 
CNPJ n•' 45.029.956/0001-54 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$17.158,80, fiscais de acordo com as exigências 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 6.177, 17 - do Edital, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvepção e Auxilio de convênio. 
R$212.082,77. 
RAZÃO SOCIAL: Creche Anjinhos de Maria -

Apresentou os requisftos Cantipho Inaciano 
CNPJ nº 09.535.214/0001-37 estatutários e demais documentos 
Valor mensal de verba Subvenção R$ 33.780,28, fiscais de acordo com as exigência_s 
Verba Auxilio anual no valor de R$ 12.160,90 - do Edital, estando apta a assinar o 
Total Anual Subvenção e Auxilio.de convênio. 
R$417.524,26. 
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FOLHAS f,)0\Jé ( 

• DIARI0 0FIOAL DE BAURU QUINTA. 14 DE NOVEMBRO DE 2.019 

SETOR 
RECEPÇÃO 

DEPARTAMENTO OE ABASTECIMENTO 
EXPEDJENTE 

SECR.Erli~Rro~~~RETÁRJO 
INCRA 

FEIRA LIVRE 
ÁREA TÉCNICA 

TELEFONE 
3235-1400 
3235-140] 
jl)S,-1-102 
)23~-1403 
3235-140-I 
3235-1405 
3235-1-1()6 
JllS-1407 
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA- DISTRITO DE TIBIRJÇÁ 

as anm 
Jd. cdcntor/ 

Vila u111vcrs11ãri1 

A!tosda Cidade 
~kilo 

lndus1ri11I 
d. Cohna Verde 

VI nt>\'I Cl :ide U m:rsi!IUÍ4 
Ma ·Dola 

ova Es 11111 11 

Jd. Nasrala 

ard1m Br11~il 

M1uydo1w 
d. Estonl 

Paulistano 

entro 
Jd. EUl'(J 

111111 ec1h11 
Jd estrela d"nlva 

cdcntnr 
Parque Ri:s1dcnc1al 
Flambovanls 

IIIll:l Luzia 

FEIRAS l IYBES 

Dom1n o 

1· e Z111dcn 
stmo Leo1111rdo 

' nos 
ucs de Fi ircdo 

rtll-FCtrll 

• Rua Annls Da us Cf Rua 

Madurellll 

Rua V'«:1or Curvcllo de Á.-ilo San1os 

R 3 Bauru 
Snbado 

adr1s ,, 
1 

" 1 
1 .. , 

10 11 li 
12 
1 ,, .. , 
' 
• 10 

11 
1N 
1N 

13 

14 a 15 
6 
1 
7 '., 

tó1·io Rasi Pn, a Anstides R da Morais l 
Pousada da Es eran a 11 a Pedro de Castro Pereira 7 
lsaum Pitta Garm, A1·. Riz,k ,d G,;bara 6 

iSla alesre A . du Glicmcas 1 
- "A• ra a Marcilio Di:u S 

•

' R11aCnrlosdeCau1 os I a 14 

Nos locais onde são real~adas as feiras livres, as runs ficarão interditadas. 

,_-oo 
]_:l)Q 

J::?:00 
O 12:00 
06:0 H 12:00 

:0 no 
06:00 b 12:30 
O: às ]:!:30 
06: às 12:30 
06:00t.s 1.!:00 

12:00 

J6;00ii,2Cl;OO 

06:30 fui 11 :OO 

06:30111 1 :-00 
06:30 ás J l ·00 
06:30.is J:flO 
06:30 às li ;00 
06·30 h ll:00 

,:30 ~s 1:00 

De terça-feira a sábado mo período das 6 horas às 12 horas e aos domi1111os das S horas ãs 13 horns. 

Secretaria da Educação 
Isabel Cristina Miziara 

Secretária 

BPITA[, DE ffiNY9CACÃO 

A Presidenle do Conselho Escolar da EMEI Orlando Silveira Martins convoca os pais ou responsàveis 
legais, professores e funcionários para a condução do processo eleitoral do Conselho Escolar paru o biênio 
2019/2021. Todo o proeesso serâ realizado nas dependências da Unidade Escolar no corre11te nno. As 
inscrições ,crio feitas nos dias 19 e 20 de novembro de 2019. no período da manhã das 08 horas e 30 
mi11utos b 11 horas e II llmlo d1111 1-' horas lis 16 hor113 e 30 minutos. A divulgação dq chapas será nos 
dillS 21 e 22 de novembro d-, 2019. A eleição seni realizada dia 28 de novembro de 2019, das 7h30mim 
âs l lhOOmín e das 23h00min ás 16h30min. A apu~o e divutpção serão realizadas imediatamente após 
o pleito. A posse ocorrerá no dia 29 de novembro de 2019 as 17h00min. A documentação referente ao 
processo eleitoral será entregue na S.E, no dia 06 de dezembro de 2019. 

A presidente do Conselho Escolar dn EMEI M11noel de Ahneida Brnnd:Io convoco pais ou responsãveis 
leg:11is, professores e funeionârios para participarem do processo eleitoral dos representantes deste Conselho. 
Todo o processo sera feito 11as dependências da unidade escolar no ano corrente. As inscriçõe:i poderão ser 
feitas nos dias 19 e 20 de 11oven1bro no período da n1anhi\, entre 71130 e 11h30, e da t:lrde, entre 13h e 17h. 

A divulgãção das ch11pBS acontece entre os dias 21 e 22 de novembro, sendo que II eleiçilo aerá no dia 23 de 
novembro no periodo da manhi\, entre 07h30 e l lh30min., e li la~de, no periodo das 13h b 17b. A !lpllfllçio 
e divulgação seriio feitos imediatamente apôs o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerã no dia 26 
de novembro ãs 16h. Entrega da documentação na Secretaria da Educação, dia 29 de novembro de 2019. 

A Diretora da EMEI Dorival Teixeira de Godoy, convoca pais ou responsáveis lq;,pis. professores e 
funcionãrios p11T11 condução do processo eleitora\ do Conselho Escolar para o biênio 2019/2021. Todo 
processo ,eni realizado nos dependências da unidade escolar no çorrcnte ano. A reunião para sensibilização 
d11 comunidade escolar acontecerâ dia L 9/11. No periodo da manhã a reunião sení às 07h30min e a tarde 
às 13h. As inscrições serão feitas nos dias 20/1 J e 21/11 no periodo da manhã, entre as 7h30 e 1111 e~ 
tarde entre 13h00 e I6h30h. A divulgação das chapas scrâ entre os dias 22/11 e 25/11 entre 07h30 e 8h30 
e a tarde no pcrlodo dos 13h às 14h. A eleição será no dia 27/11. A apuração e divulgação senl. realizada 
imediatamente após o tênnino do pleito. A posse doa eleitos ocorrerá no dia 28/J J à, 16h. A documentação 
referenle ao processo eleitoral será entregue na S.E.. no dia OS/12. 

A presidente do Conselho Escolar da EMEII Glôria Cristina Melo do Lima. convoc;a pais ou responsáveis 
legais, professores e funcionârios para participarem do processo eleitol'lll dO!I representantes deste Conselho 
para o biênio 2019/2021. Todo o proceuo será feito nas dependências d11 unidade escolar, sito a RuaAs;enor 
Melra nº 18-58, Centro em Bauru, no ano corrente. A, inscrições poderão ser reali7.adiu nos dias 22 e 
25/11 110 período da manhã, entre 7h30 e l lh, e da 111rde, entre 13h30 e 17h. A divulgaçilo das chapas 
acontece entre os dias 26 e 27 de Novembro, sendo que a eleição serã no dia 28 de Novembro 110 perlodo da 
manhã, entre 07h30 e 08h30, e li tarde, no período das 15h30 às 17h. A apuração o divulgaç!o &C1io feitos 
imediatamente apôs o término do pleito. A posse dos eleitos oçorTerâno dia 02 de Dezembro às 8h. Entrega 
da documentação na Secretaria do Educação, dia 10 de Dezembro de 2019. 

PROCESSO NR 109921/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO- CHAMAMENTO PÚBLICO N" 06/2019 
EDITAL N"42onOJ9 
FINALIDADE: Finnar TERMO DE COLABORAÇÃO entre orglllliuções da sociedade civil sem fins 
lucrativos com a SME, para atendimento em Educação Especial, no periodo de 01/01/201-0 â 31/12/2020. 
INTERESSADO: Seçretaria Municipal da Educação - Departamento de Ensino Fundamental. 
BASE LEGAL: Lei n• 13.019, de31 de julho de 2014, an. 23 a 32, e suos alterações dadas pela Lei 
13.204 de 20IS. 

HQMQI,OGACÁO 

HOMOLOGO, nos termos da Legislação em vigor, o procedimento de Chamamento Público, a 
Classificação e o Resultado Fi11al. confonne abai)(o: 

ITEM DESCRIÇÃO osc 
RA.....--..O SOCIAL: Assoc111çio dei Pais e Ami;o1 d111 

Atendimento Educacional Especializado 
Ein:epclonals-APAE Du1ru 
CNPJ: 45.0Jl.745/0001-70 

OJ 
(AEE- e111 carliter romp\en1entar e no QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 110 
coutratumo. paTII alunos do Sislema VALOR PER CAPTA: RS 376,26 

Municipal de Ensino); VALOR ANUAL: Verba Subvenção RS 496.663,20, 
·-'-a 11u,tilio de RS 97 797 50 

Avnhação ps1coeducac1onal. 11pu10 
técnico e atendimento por equipe 

multidisciplinar realizado no contra 1) RAZÃO SOCIAL: SORRl- Bauru 
turno pllío alunos çom deficiência, com CNPJ: 47.641.907/0001-01 

hipóteses diagnostica de deficiência QUANTIDADE DE ALUNO I USUÁRIO: 650 
o coni dificuldade acentuadas de 

aprendizagem, bem çomo orientações 
VALOR PER CAPTA: RS 376.26 

VALOR ANUAL Verbo subvenção: R$ 2.934.828,00, 
para equipe escolar do Sistema Verba au,dlio de R$ 88.044.84 

o, Municipal de Ensino, por meio de visitas 
nas Unidades Escolares realizados pelos 2) RAZÃO SOCIAL: AJsoclação de Pais eAmla:os 
seguii1tes profissionais: Fonoaudiólogos dos E:s-cepcionais -APAE Baunt 
educacionais, psicólogos educacionais. CNPJ: 4.!i.032.74.'i/OOOMO 

médico, tempeula ocupacional, QUANTIDADE DE ALUNO I USUÁRIO: 352 
fisioterapeuta, psicopedagogo e VALOR PER CAPTA: RS376,26 

nutricionista com o objetivo de favotecer VALOR ANUAL Verba subvenção; RS 1.589.322,24 
a permanência, no ensillo regular, dos 
alunos encaminhados às entidades e 

efetivar a inclusão Clico lar. 
RAZAO SOCIAL: Lar Escol11 .. SnntQ LIWB" pora 

cegos 

Alendimento Especializado na área da 
CNPJ: 4S.030.44l/OOOl~l9 

03 'QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 65 
Defiçiência Visual; VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 

VALOR ANUAL Verba subvenção: RS 293.482,80, 
Verh~ auxilio de RS 8 804 48 

l) RAZAO SOCIAL: AHociflçfio de Pab para 
llllegraçilo Sodnl e Etcolnr d11 Criança Especial -
APIECE 

CNPJ: 54.727,649/0001-38 
QUANTIDADE DE ALUNO/USUÁRIO: 100 

VALOR PER CAPTA: RS 376,26 

Atendimento 1111 Esco\11 do Edu,;:ação VALOR ANUAL Verb11 subvenção: RS 4S I .S12,00, 
04 Espeeial. em caníler substitutivo; 

Verba auxilio de RSl3.S45,36 

1) RAZÃO SOCIAL: As•oclação de Pais eAmi;os 
dos E1cepclonab-APAE Bauru 

CNPJ: 45.032.745/0001-70 
QUANTIDADE DE ALUNO/ USUÁRIO: 260 

VALOR PER CAPTA· RS 376,26 
VALORANUAL Verb ·• ven,.i!o· .... 1 173 º31 20 

Bouru. 12 de no\'embro de 2.019. 



PRÊFEITURA MUN101PAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

2)RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e· 
Amigos dos Excepcionais -APAE Bauru 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 
QUANTIDADE DE ALUNO / USUÁRIO: 260 
VALOR PER CAPTA: R$ 376,26 
VALOR ANUAL V.erba subvenção: R$ 

1.173.931,20 · .. 

Nada mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada para a Comissão de Seleção realizar a análise e 
pontuação conforme critérios estabelecidos subitem 8.3 dós editais. ; 

1 

icenco 
ão de Licitações 

Membro-Suplente da Comissão de Licitações 

lA-
Valderez Alves Cardoso 

Membro da Comissão de Licitações 
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PROC.N2 '::f 
FOLHAS 

Presidência da República 
Secretaria-Geral 

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, "q~e 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos 
financeiros, entre a administração públic;i . e a.s 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

Mensagem de veto 
cooperação, para a consecução de filialidades 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 

Conversão 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 
seguinte 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 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 n '.'.._8.429, de 2 de junho de 1992, e 
9.790, de 23 de março de 1999." 

Art. 2º 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 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." 
(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 10 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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c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos; 

!!...:_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 § 9º 
do art. 37 da Constituição Federal; 

UL- 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; 

111-B - 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; 

',l____:__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 reciproco, 
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; 

~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; 
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XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar 
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; • I 

PROC. N2 Xf ~1, ~:a 
2illL:__bens remanescentes: os de natureza permanente ~,11.b~hli!!Al!l~~=!l!l3,ill!ii~!,:i~!ilil!!==--..J-::.1 
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 instáncias 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 especificas dos 
tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; 

!!..:..(revogado); 

!!!...:_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§ 1º 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. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e 
nos arts. 5º 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) 

"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 
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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: 

········································ ..................................... " (NR) PROC. NQ i.i2lo. g 
--=~~i..::;.~..e: 

"Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parcer FOLHAS 3 i..-..;.;_;;.;:::=::,:t======-' 

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; 

............................................................................ "~~ 

"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. 8º 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 especifica . 

•..••.•••...................................•..••••••••••..••..•...•...•......... "~~ 

"Art. 1 O. A administração pública deverá manter, em seu sítio 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; 
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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 ..................................................................... . r:::C. NU 
FOLHAS 

§L 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 ................................................................... . 

§ 3º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de 
parceria â 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; 

!!L:..forma 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. 

'L:_(revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 
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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); 

Y'...:._(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 ........................................................................... . 

L:.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; 

lL..:_de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

§LÉ 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 
ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será 
executado o objeto da parceria; 

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da 
prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas 
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políticas setoriais." (NR) 

"Ar!. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da 
administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"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. 

§-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 específicos. 

§ 2º 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. 

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em 
página do sítio previsto no art. 26 . 

§-2".... 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 à 
celebração da parceria." (NR) 

"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. 

§...1"...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. 

§__l"_ Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1 ° 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) 

"Ar!. 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) 

"Ar!. 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; 

~(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 
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previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política." ( ~~OC. NR 
,OLI-IAS 

"Art. 31 . Será considerado inexigível o chamamento público 
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 marÇQ de 1964, observado o disposto no art. 26 da 
Lei Comi:1lementar 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 º 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. 

§ 2º 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. 

§~ 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: 

~(revogado); 

ill...:_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; 

l!)_(revogada); 

!,)_(revogada); 

'.\l..:_possuir: 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados 
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 
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específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atíngi-lo 
PROC.NQ_""-'.i,c.u;";;/-........,1r--,= 
FOLHAS 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou e 
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. 

§ 3º 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). 

§ 5º Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será 
necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.' (NR) 

'Art. 34 ..................................................................... . 

L(revogado); 

ill...:_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); 

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por 
ela declarado; 

VIII - (revogado). 

·················································································•(N~ 

'Art. 35 ...................................................................... . 

V- ............................................................................... . 

ç)_da viabilidade de sua execução; 

d) da verificação do cronograma de desembolso; 

f)_(revogada); 

j)_(revogada); 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

§-1':_Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 
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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 . 

..------..--::--r.r.::----r-7'1 
PROC.N2--J~Ll,,QL+----i-1-

§~(Revogado) . FOLHAS 

................................................................................. '(N~ 

"Ar!. 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 jurídica 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." 

"Ar!. 37. (Revogado)." 

"Ar!. 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)" 

"Ar!. 39 ..................................................................... . 

!!!...:..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 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; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo; 
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CERTIFICO E DOU FÉ que o salto sequencial entre as folhas 20 

e 31 do presente processo se trata exclusivamente de falha 

durante a numeração do mesmo, não ocasionando prejuízo para 

o seu conteúdo. Por ser expressão da verdade, GIOVANA 

FRANZOLIN LOPES, Chefe do Serviço de Arquivo Público, digitei 

__ G«-_______ . Bauru, seis de janeiro de 2020.######### 
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§..â'.'._(Revogado). 

§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2°, 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. 

§ 5º 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. 

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 
direitos e de políticas públicas." (NR) 

"Art. 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. 2°. 

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: 

!lL:_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); 

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 
sua descontinuidade; 

XIII - (revogado); 
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XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e 
movimentar os recursos em conta bancária especifica, observado o disposto no ar!. 
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 termo~je,.fQ,11~.IQ...bepi--,.----i,--,," 
como aos locais de execução do respectivo objeto; 

FOLHAS 

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 ónus 
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; 

11 - (VETADO); 

111 - (revogado); 

:\L:_(revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 

IX - (revogado): 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

d) (revogada)." (NR) 

"Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à 
parceria: 
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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); PROC. NR'--.éi=~~--tryf 
c) (revogada); FOLHAS. , 

li - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que 
a execução do objeto da parceria assim o exija; 

111 - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 
relação ao valor total da parceria; 

IV - (VETADO). 

§_1"__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. 

§ 3º 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~ 

"Ar!. 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 retidas até o saneamento das impropriedades: 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida; 

11 - 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) 

"Ar!. 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 
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 às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos." (NR) 
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"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) 

"Art. 53 .................................................................... . PROC. NQ_JC,;.~~L----1-~ 

§_!"_ .......................................................................... . FOLHAS 

§ 2° Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 
eletrõnica, 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 mínimo, trinta dias antes do termo 
inicialmente previsto. 

Parágrafo único. A prorrogação de ofício 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 . 

............................................................................... " (NR) 

"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. 

§_!"_ ............................................................................ . 

!!L:..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 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias. 

§ 2° 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 
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de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada 
esfera de governo. 

·················································································"(N~ 

"Art. 61 ..................................................................... . 

PROC. N2 

í-OLHAS 

nL..:_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. 

···············································································~~ 

"Art. 63 .................................................................... . 

§....1"._A administração pública fornecerá manuais especificas 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 ................................................................... . 

§~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 
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; 
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............................................................................... ·~~ 

"Art. 67 ..................................................................... . 

PROC. N2 

FOLHAS 

§_r__No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

§ 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. 

§ 3° (Revogado). 

§ 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: 

................................................................................. "(N~ 

"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 § 2º, 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: 

Jl.:..aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

Ili - 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. 

§ 1° (Revogado). 

§ 2° (Revogado). 

§ 3° (Revogado). 

§ 4° O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham 
sido apreciadas: 

!l.:...nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou 
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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 a recia ão ela 
administração pública." (NR) 

"Art. 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: 

Q)_descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho; 

§...1."_O 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. 

§ 2º 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) 

"Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas desta Lei e da legislação especifica, a administração pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções: 

!L:_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. 

§ 1 ° As sanções estabelecidas nos incisos 11 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. 

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
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apuração da infração." (NR) 

"Art. 77 ................................................................... .. 

'Art. 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 . 

..................................................................... .' (NR)" (NR) 

"Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso Ili: 

'Art. 23 ..................................................................... .. 

Ili - até cinco anos da data da apresentação á 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) 

"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: 

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 prestação 
de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista 
no art. 65." 

"Art. 83. (VETADO). 

§...1."_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, por período 
equivalente ao atraso. 

§LAs 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, 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)." 

"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, 
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convênios: 
PROC. NQ__.~4L-'---+7'-I 
FOLHAS 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3º ." (NR) 

"Ar!. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas 
hipóteses do parágrafo único do art. 84." 

"Ar!. 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." 

"Ar!. 84-C. Os benefícios previstos no ar!. 84-B 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; 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos 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 ar!. 3° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XIII: 

'Ar!. 3° ...................................................................... . 
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XI li - 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-B. 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 2º deste artigo. 

§ 1 ~Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017. 

§ 2° 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 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 ...................................................................... . 

§~ ........................................................................... . 

Ili - ............................................................................ . 

ç)_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. 4° A alínea a do§ 2° do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 12 ..................................................................... . 

§~ ............................................................................ . 

ª-)_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; 
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Art. 5° O§ 2° do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com a se 
redação: 

"Art. 21 ..................................................................... . 

§-2"._A 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. 

·············································································"~~ 

Art. 6º O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XXXIV: 

"Art. 24 ..................................................................... . 

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurfdica 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 estimulo 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 especifico 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. 199 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. 8º 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. 9°; os incisos V a X e o 12arágrafo único do 
art. 22 ; os incisos Ili e V do 12arágrafo único do art. 23 ; os incisos li e VII do § 1° do art. 24 ; o art. 25;_o 
12arágrafo 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 alfneas f 
e ido inciso V e o § 4° do art. 35 ; o art. 37 ; o§ 3° do art. 39 ; o 12arágrafo único do art. 40 ; o 12arágrafo único do 
art. 41 ; os incisos IV, XL XIII e XVIII do ca12ut do art. 42; o art. 43; o art. 44; os incisos Ili e V a IX do art. 45; 
o§ 4° do art. 46 ; o art. 47 ; o art. 54 ; o art. 56 ; o r;,arágrafo único do art. 57 ; o inciso IV do 12arágrafo único, ora 
renumerado r;,ara §..1'.'., do art. 59 ; o§ 3° do art. 67;_os §§ 1° a 3° do art. 71 ;_o art. 75 ; o art. 76; todos da Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014. 

Brasflia, 14 de dezembro de 2015; 194° da Independência e 127° da República. 
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Presidência da Repú 1ca 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

lãstabelese o FBgime jurídiso das parserias 
\IGIURlárias, eR•JGlveRdG GU RliG lraRsfeFêRsias de 
resursos fiRaRseiros, eRlre a admiRistração pllblisa e 
as orgaRizações da sosiedade sivil, em FBgime de 
mlltua sooperação, para a coAsecução de liAalidades 
de iRteFesse pllblico; defiRe diFBlrizes para a poHtica 
de fQmeRIG e de colaboração com orgaAizações da 
sociedade civil; iRstitui o lermo de colatloração e o 
lermo de fQmeRlo; e aliara as beis Aºs 8.429, de 2 de 
juAho de 1992, e 9.79Q, de 2J de março de 1999. 

{Vide Lei nº 13.800, de 2019). 

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 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 cooperaçao; 
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. 
(Redaçao dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

Art. 1º lãsta bei iRstitui Rormas gerais para as parcerias •JoíuAtárias, eRvolvemJo ou Alio lraRsfeFêRcias 
de Fecursos fiAaRceiros, estatlelecidas pela !JRião, lãslados, Oislrilo Federal, MuRicípios e Fespestivas 
aulaf{1uias, luRdações, empFesas plltllicas e sociedades de ecoRomia mista pFesladoras de sef\liço plltllico, e 
suas subsidiárias, com orgaRizações da sociedade civil, em FBgime de mlllua cooperação, para a 
coRsecução de fiRalidades de iRteFesse pllblico; defiRe diFBlrizes para a poUlisa de fQmeRIG e de coíatloraçlio 
com as orgaRizaçõos da sosiedade civil; e iRslitui o lermo de colatloraçlio e o termo de fQmeRIG. 

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. 
(Redação dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

orgaRização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito pri•Jado sem fiRs lucrali•1os que Rão 
distribui, eRIFB os seus sócios ou assosiados, coRselheiros, diretores, empregados ou doadoFes, e11eRtuais 
Fesullados, soeras, exsedeRles operacioAais, tlrutos ou líquidos, di•JideRdos, boRificações, participações ou 
parcelas do seu patrimõRio, auferidos mediaRte o exercício de suas atividades, e que os aplica iRtegralmeRte 
Ra coRsecução do respectivo objeto social, de fQrma imediata ou por meio da coRstituição de luRdo 
patrimoRial ou luRdo de FSSef\la; 
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PROC.N2--!~~+--+-,~ 
1 - organização da sociedade civil: (Redação dada gela Lei nº 13.204, de LHAS 

L.:.:::.:=.:=d=:z=z"4-=~ 
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, exceden es 
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; .(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015). 

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 trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído 
gela 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 gela Lei nº 13.204, de 2015). 

li admiAistração f:lúlllica: IJAião, Estados, Qistrito l"ederal, MuAicíi:iios e F0Sf:)ecli1,as autarquias, 
fl.meaçêas, emi:iFesas f:lúlllicas e sociedades de ecoAomia mista f:)Fesladoras de serviço f:lúlllico, e suas 
sullsieiárias; 

li - 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 ; (Redação dada gela Lei nº 
13.204, de 2015). 

Ili i:iarceria: qualquer modalidade de i:iaFGeria f:lFeVisla Resta Lei, que eA'JOl\<a ou Aão traAsferlmcias 
voluAlárias de recursos fiAaAceiFOs, eAIFe admiAistração púlllica e OFQaAizações da sociedade civil i:iara 
ações de iAteFBSSe recípFOCO em F0Qime de mútua cooi:ieração; 

Ili - 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; (Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

111-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 gela Lei nº 13.204, de 2015) 

• 11I-B - 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; 
_(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015) 

2of40 

IV eiri,ieAle: pessoa que deleAha f:)Od9FBS de admiAistração, gestão ou COAIFOle da OFQaAização 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; .(Redaçsio dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

V admiAistrm:lgr f>llblico: a90Ate pllblicQ, titular do éFQ/fa, auta~uia, luAdação, empFesa pllblica QU 
sociedade de ecoAomia mista competeAte para assiAar iAstrumeAto de cooi:ieração com oFQaAização da 
sociedade civil para a coAsecução ee fiAalidades de iAteFesse f:lYlllico; 

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; (Redação 
dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI ,iestQE a,ieAte púlllico resi:ioAsável i:iela gestão da parceria, desi,iAado por ato pulllicado em meio 
oficial de comuAicação, com podeFes de coAtrolo e fiscalização; 

27/11/2019 li :46 



L13019 

• 

• 

3 of40 

PROC. N~•_...;;;11.lJ.□--W(r.!.J.Jfww.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ Ato2011-2014/2014/Lei/ ... 

FOLHAS 

VI - gestor: agente público responsável pela ge de parceria celebrada por meio de termo de 
colaboração ou termo de fomento, designado por ato ublicado em meio oficial de comunicação, com 
poderes de controle e fiscalização; (Redaçiio dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

VII IBFme de celaberaçãe: instrumenle pele qual sãe rormalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administraçãe pilblica cem erganizações da seciedade civil, selecienadas f<jer meie de clclamamente pilblice, 
para a censecuçãe de finalidades de interesse pilblice pFepeslas pela administraçãe pilblica, sem prejulze 
das definiçees atinentes ae centrate de geslãe e ae terme de parseria, respectivamente, cenferme as beis 
nºs 9.637, rlA 1 s rlA rn:aie de 199g, e 9.79(), de 23 de marçe de 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 
interesse público e reciproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

VIII terme de romenle: instrumente pele qual sãe rormalizadas as parserias estabelecidas pela 
administraçãe pilblica cem erganizaçees da seciedade ci>Jil, selecienadas per meie de clclamamente f'lilblice, 
para a censecuçãe de finalidades de interesse pilblice propestas pelas erganizações da seciedade civil, sem 
prejuíze das definições atinentes ae centrais de gestãe e ae terme de parseria, respe61ivamente, cenrorme 
as beis nºs 9.e37, de 15 de maie de 199g, e 9.79Q, de 23 de mar9e de 1999 ; 

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; .(Redação dada gela 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 
finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; 
(lncluldo gela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

X comissão de seleção: érgão colegiado da aeministração pilblica eeslinado a precessar e julgar 
clclamamenles públicos, composto por agentes públicos, SesignaSes por ato publicada em meio eficial se 
comunicação, senso, pelo menos, 2/3 (Sois terçes) se seus membFes servidores ocupantes Se cargos 
permanentes ao quadro Se pessoal Sa aeministraçãe f'lilblica realizaSora Elo clclamamento público; 

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; 
.(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

XI comissão se monitoramento e a•,aliação: érgão colegiade Ela aeministração pública eestinaeo a 
monitorar e a>Jaliar as parcerias celebraeas com organizaçiles da secieeaSe ci1,il nos termos sesta bei, 
composto por agentes pilblicos, eesignaeos por alo publicaSo em meio oficial ee comunicação, senso, pele 
menos, 2/3 (Sois terços) ee seus membFes servidores ocupantes de cargos permanentes So i:iuaero ee 
pessoal Sa aeminislração pública realizaeora do clclamamenlo pilblico; 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar 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; (Redação dada gela 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 
princípios 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 
são correlatos; 

XIII bens remanescentes: equipamentos e materiais permanentes adi:iuiridos com recursos da 
parceria, necessários à censecução do objeto, mas i:iue a ele não se incorporam; 
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XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos 
na parceria, necessários á consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam; .(Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

XIV pFastação se contas: procedimento em que se analisa e se a>Jalia a eimcução sa paFGeFia quanlG 
aos aspectos se legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, pelo qual seja possí1,el 
>Jerifica, o cumprimento do oBjelG da paFGeFia e o alcance das metas e dos ,esultados pF011is1Gs, 
comproendendo 2 (duas) fases: 

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,.,Q1iet.1S-e..cl0li'-+'iMi!,ilta<~!----r-7'í 
previstos, compreendendo duas fases: .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) PROC. Nª--~;;,:,=+--jb"-

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedad b~~U~M~A~S~=,:;.~===?'f="""',c.J 
b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem 

prejuízo da atuação dos órgãos de controle; 

XV te,mo aditivo: instrumento que tem por oBjeti>Jo a modificação de termo de GGlaboração ou de 
termo de fomenlG celebrado, >Jedada a alteração do oBjelG apro>Jado. 

XV- _(revogado)_. .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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 
pactuação e deliberação . .(Incluído 11ela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

1 ás transferências de ,ecu,sos l:iomologadas pelo CongFasso ~!acional ou autoFizadas pelo Senado 
f'ederal naquilo em que as sisposiçéies dos tratados, acofdos e con1,ençéies internacionais específicas 
conflitaFam com esta bei, quando os Facu,sos en>Jol>Jidos foFam integ,almente oFiundos de fonte externa de 
financiamenlG; 

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; _(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li às transferências >JoluntáFias Fegidas poF lei específica, naquilo em que hou>JeF disposição expFassa 
em contFáFio; 

li -.(revogado)_; .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) . 

Ili aos cont,atos de gestão celetlrados com OFQanizaçéies sociais, na foFma estatlelecida pela bei nº 
9.6â7, de 15 de maio de 1 ggg_ 

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 ;_(Redação dada 11ela 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 gela 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 
2014; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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 marÇQ de 1999; (lncluldo 11ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de marÇQ de 2004. e nos arts. 5° e 22 
da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; (Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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 11ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

27/11/2019 11:46 



Ll3019 

• 

• 

5 of 40 

http://www.planalto.go 

PROC. Nll _ _,;~~L--l-,;'--

a) membros de Poder ou do Ministério Público; _{lnclulda R~eJ.slaL]L.ietl_i _on_"_º 113ª'.22QOifij~~==;I_J.~==eÁ;..,=J 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; .(Incluída Rela Lei nº 13.204, de 2015. 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; (Incluída Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; .(Incluída Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (Incluído 12ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

A1t 4° Aplisam se as disposições desta lei, AO EjUe souber, às relações da admiRistração públisa som 
eA!idades EjUalifisadas somo OF€JaAizaçêes da sosiedade sivil de iA!eresse públiso, de EjUe traia a illJ:!". 
Q.7QQ, de 23 de maFyo de 1QQQ, FS€Jidas por termos de pareeria . .(Revogado Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

CAPITULO li 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Seção 1 

Normas Gerais 

/\ri. § 0 O FS(lime jurídiso de Ejue !rala esta lei tem some fumlameA!es a €Jestãe públisa demesrá!isa, a 
partisipação sosial, e fertalesimeAte da sesíedade sívil e a traAsparêAsia Ra aplisação des resurses públises, 
de1,<eRde ebedeser aes priAsípies da le€Jalidade, da le€Jilimidade, da impessoalidade, da mera/idade, da 
publisidade, da eseAemisidade, da efisiêAsia e da efisásía, além des demais priAsípies seAstitusieAais 
aplisáveis e des relasieAades a se(luir: 

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: .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 
2015). 

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

li - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania 
e de 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 
social; 

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

VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hldricos e do meio ambiente; 

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

X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e 
imaterial. 

Ar!. êº Sãe diretrizes fuAdameA!aís de re(lime jurldise de femeA!e eu de selaberaçãe: 

Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurldico de parceria: .(Redação dada i;iela Lei nº 13.204, 
de 2015). 

1 - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade 
civil para a cooperação com o poder público; 

li - a priorização do controle de resultados; 
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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 
publicidade; 

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 relevancia social com 
organizações da sociedade civil; 

VIII a adoção de práticas de gestão administrativa necossárias e suficientes para wibir a obtenção, 
individual ou coleli>Ja, de benefícios ou vantagens indevidas, em decorrência da participação no respecli•10 
processo decisério ou ocupação de posições estratégicas; 

VI li - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, 
individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; (Redação dada Qela Lei nº 13.204, de 2015). 

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da 
inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade d · 
desigualdade social. 

Seção li 

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada 

Art. 7° A União, em coordenação com os !ãstados, Qistrito Federal, Municípios e OFQani.:ações da 
sociedade civil, instituirá programas de capacitação para gestores, representantes de OFQani.:ações da 
sociedade civil e consell=leiros dos consell=los de políticas públicas, não constituindo a participação nos 
referidos programas condição para o exercício da função. 

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 Qela Lei nº 13.204, 
de 2015). 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; _{Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015). 

li - representantes de organizações da sociedade civil; .(Incluído 1;1ela 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; .(Incluído 1;1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; _(Incluído 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias 
disciplinadas nesta Lei. .(Incluído 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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. _{lncluido 1,ela Lei nº 
13.204, de 2015). 

/1.rt. 8° /\o decidir sobro a celebração do parcerias pre•Jistas nesta bei, o administrador público 
considerará, obrigatoriamente, a capaci9ade operacional do érgão ou entidade da administração pública 
para instituir processos seletivos, a•.•aliará as proi:iostas de parceria com o rigor técnico necessário, 
fiscalizará a execução em tempo Rábil e de medo eficaz e apreciará as prestações de contas na ferma e nos 
prazos determina9os nesta boi o na le9islação específica. 

Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: 
.(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a 
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parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; .(Incluído 12ela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 
2015). 

Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo 
eficaz; .(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 Rela 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 

o 

PROC.Ne_-,:;,FJ-..!J.---,lc..__ 

F.2,!-!1_;;.;A;;;,:S ==::t:!!:::===-/.'=---t:::r-...J 

' ' 
eivulgaçãe, es valeres apro•1aees na lei eFçamenláFia anual •1igenle para execuçãe Ele programas e açêes Ele 
plane plurianual em 11iger, que peeerãe ser execulaees permeie de parcerias previstas nesta Lei. .(Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art 10. A administraçãe pública ee•1erá manter, em seu sitie eficial na internet, a Felaçãe Elas parcerias 
celebradas, em erdem alfal:lética, pele neme Ela erganiii!açãe Ela seciedade civil, per praii!e nãe inferier a 5 
(cince) anes, centade da aprociaçãe Ela prostaçãe Ele sentas final Ela paFceFia. 

Art. 1 O. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a refação das parcerias 
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. 
_(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

Art. 11. A erganiii!açãe Ela seciedade civil deverá divulgar, em seu sílie na internei, case mantenha, e 
em lesais visí\•eis de suas sedes seciais e des estabelecimentes em que exerça suas açêes, ledas as 
parcerias celebradas cem e peder públice. 

Ar!. 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. (Redação dada Qela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

1 - 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 
Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

Ili - descrição do objeto da parceria; 

IV valeF letal Ela parceria e valeres liberades; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015)_ 

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 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. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 12. A aaministraçãe pública deverá aivulgar pela internet es meies para apresentaçãe de denúncia 
sebFe a aplicaçãe ir+egulaF des recuFses !FansfeFiees. 

Ar!. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a 
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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 Divulgaç áQIY4 
Art. 13. (VETADO). 

Art. 14. O f)oder f)úblico, na fQrma do regYlamento, di>tYlgará, nos meios f)úblicos de comYnicação por 
radiodifusão de sons e de sons e imagens, camf)anhas pYblicitárias e programações desenvol>tidas por 
organizações da sociedade civil, no tlmbilo das parcerias com a administração pública, com pre>tisao de 
recYrsos lecnolggicos e lingYagem adeElYados à garantia de acessibilidade por pessoas com 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 
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. (Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e 
Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade 
civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar politicas e ações voltadas ao 
fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei. 

§ 1 ° A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão 
disciplinados 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 
Conselho de que trata o caput deste artigo. (Incluído i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção V 

Dos Termos de Colaboração e de Fomento 

Art. 1ê. O lermo de colaboração Eleve ser adotado pela administração pública em caso de 
transferências >tOIYnlárias de recYrsos para consecYção de planos de trabalho fJFOfJOSlos pela administração 
pública, em regime Ele mútYa cooperação com organizações da sociedado ci>til, selecionadas por moio de 
chamamento f)úblico, ressal>taaas as exceções pre•Jistas nesta bei. 

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 . .(Redação dada i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

Art. 17. O termo de fQmenlo de•;o ser adotaao f)ela adminislraçao pública em caso de transferências 
>tOIYntárias de recyrsos para consecyção de planos de trabalho propostos pelas organizações Ela sociedade 
ci•;il, em regime de mútYa cooperação com a administração pública, selecionadas fJOF meio de chamamento 
f)úblico, ressalvadas as exceções pre>tistas 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 
financeiros. (Redação dada i;,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Seção VI 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

Art. 18. É instituldo o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio 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 
celebração de parceria. 
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Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

1 - identificação do subscritor da proposta; 

li - indicação do interesse público envolvido; 

Ili - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando po 
indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. 

el, 

Ar!. 20. Preenchidos os requisitos do ar!. 19, a administração pública deverá tomar pública a proposta 
em seu sitio 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. 

Ar!. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará 
necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da 
administração. 

§ 1° 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 

.A.ri. 22. Deverá constar do i:ilano de trabalJ:lo, sem i:irejulzo da modalidade de J:laFGeria adotada: 

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

diagn9stico da realigage que será objeto das ati•,idades da i:iarseria, devendo ser demonstrado o 
nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingigas; 

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 gela Lei nº 13.204, de 2015). 

9of40 

li descrição i:iormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a 
serem executadas, devendo estar claro, i:ireciso e detalJ:lado o que se i:iretende realizar ou obter, bem como 
quais serão os meios utilizados i:iara tanto; 

li - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

Ili waoo i:iara a execução das atividades e o cumwimento das metas; 

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

IV definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizaeos i:iara a aferição go 
cumi:irimento eas metas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas .. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

V elementos que demonstrem a comi:iatibilieaee aos custos com os i:ireços i:iraticados no meFGaeo ou 
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cem eutras paFceFias da mesma RatuFeza, de•10Rde exisliF elementes iRdicatives da mensuraç:!ie desses 
custes, tais ceme: cetaçêes, tabelas de pFeçes de asseciaçêes pFSfissienais, publicaçêes especializadas eu 
quaisqueF eutras kmtes de inl9Fmaç:!ie dispenweis as pl.iblice; 

V- (revogado)_; .(Redaçiío dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). FOLHAS 

VI plane de aplicaçãe des FecuFSes a seFem desembelsades pela administFaç:!ie pl.iblica; 

VI - .(revogado}_; .(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

VII estimati•1a de valeFes a seFem FeCGIRides paFa pagamente de encaFges pFevidenciáFies e 
IFabalRistas das pesseas envel>,<idas diFetamente na ceRsec.içãe de ebjete, d.iFante e peFiede de •1igência 
pFSpeste; 

VII - (revogado)_; .(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

\/111 valeFes a seFem Fepassades, mediante CFSRegrama de desembelse cempati•1el cem es gastes 
das etapas vinculadas às melas de cFSnegFama lisice; 

VIII - .(revogado}_; (Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

IX mede e peFie0icidade das pFestaçêes 00 centas, cempalíveis cem e peFlede 00 Fealizaçlle 0as 
etapas vinculadas às metas e cem e peFíede 00 vigência da paFceFia, nlle se admitinde peFiedicidade 
s.ipeFieF a 1 (um) aRe eu que 0ificulte a veFificaçãe física de cumpFimente de ebjete; 

IX - .(revogado)_; .(Redaçiío dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

X pFazes de análise da pFestaç:!ie de cenlas pela administraçae pl.iblica FespeRsável pela paFCeFia. 

X - .(revogado}_ . .(Redaçiío dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

PaFágFale l.inioo. Cada ente ledeFade estabeleceFá, de aceFde cem a sua Fealidade, e •1aleF máxime 
q.ie pedeFá seF Fepassade em paFCela l.inica paFa a exec.içãe da paFCeFia, e q.ie devera seF juslificade pele 
administFadeF pl.iblice R8 plane de tFabalRG. 

Parágrafo único . .(Revogado}_ . .(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VIII 

Do Chamamento Público 

AFI. 23. A administraçãe pl.iblica deveFá adetaF pFScedimentes clarns, ebjetives, simplificades e, sempFe 
que pesslvel, padFSnizades, que eFientem es inteFessades e facilitem e acesse diFete aes 9Fgiles da 
administraçãe pl.iblica, independentemente da medalidade de paFCeFia pFSvista Resta bei. 

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. .(Redaçiío dada gela Lei nº 13.204, de 
2015). 

PaFágFafs l.inice. SempFe que pessivel, a administraçãe pl.iblica estabeleceFá cFitéFies e indicadeFes 
padFSnizades a seFem seg.iides, especialmente quante às seguintes caracteFísticas: 

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem 
seguidos, especialmente quanto às seguintes características: .(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

1 - objetos; 

li - metas; 

111 métedes; 

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

IV- custos; 

V plane de trabaltle; 
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V- .(revogado)_; .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI iAdicaderes, quantitali>Jes e qualilatives, de a'Jaliaçãe de resultadas. 

PROC.N2_~~L.l.--1-,,<'-.. 
FOLHAS 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados . .(Redação dada 12ela Lei 0 

13.204, de 2015) 

Art. 24. Para a celel:>raçãe das parcerias previstas Resta bei, a adminislraçãe púl:>lica de>Jerá realizar 
cl:lamamente pública para selecienar erganizações da saciedade civil que terne mais eficaz a execuçae de 
ebjete,. 

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 .. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 1° O edital do chamamento público especificará, no mínimo: 

í a pregramaçãe erçameAlária que auteriza e fundamenta a celel:>raçãe da parceria; 

í - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; .(RedaÇiio dada 12ela 
Lei nº 13.204, de 2015}. 

li e lipe de parceria a ser celel:>rada; 

li - _(revogado)_; .(Redação dada 12eía Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - o objeto da parceria; 

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

V as datas e es critéries el:>jelives de seleçãe e julgamente das prepestas, iAclusi,,e ne que se refere 
à meledelegia de pentuaçãe e ae pese atril:>uí.le a ca.la um .les critéries estabelecidas, se fere case; 

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; 
_(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - o valor previsto para a realização do objeto; 

VII a exigência .!e que a erganizaçãe .la secie.la.le civil pessua: 
a) ne minime, J {três) anes de existência, cem cadastre ative, cempre\•ades per meie de 

decumenlaçãe emitida pela Secretaria da Receita Federal de Elrasil, cem l:>ase ne Cadastre Macienal da 
Pessea Jurídica C~IPJ; 

I:>) experiência prévia na realizaçãe, cem efefü•idade, de el:>jele da parceria eu de Aatureza semellclante; 
c) capacidade técnica e eperacienal para e desenvel\1imenle das ali>,idades previstas e e cumprimente 

.las melas eslal:>elecidas. 

VII - .(revogado); .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) .(revogada) ; .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) .(revogada)_; _(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

c) .(revogada)_; _(RedaÇijo dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; .(Incluído i,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX a minuta de instrumente permeie de qual será ceíel:>rada a parceria; _{íncluide pel:a I Ai oº 11.?0d, 
98 2015) 

IX • a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; .(RedaÇijo dada gela Lei nº 
13.204, de 2015) 

X de acerde cem as características de el:>jele da parceria, medidas de acessil:>ilidade para pesseas 
cem deficiência eu mel:>ilidade reduzida e ideses. _{lncluíde pAh I Ai oº 12_?0d, de 2Q15l 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas 
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PROC. Nll_~~-L--f~-
com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos . .(Redação dada 12ela Lei nº 13.20 

o 
1 f ! 1 

sompremelam, restrinjam ou frustrem o seu saráter sompelitivo e eslalleleçam preferênsias ou distinções em 
ra.:ão da naturalidade, da sede ou do domisilio dos sonsorrenles ou de qualquer outra sirsunstãnsia 
impertinente ou irrelevante para o espeslfiso oejelo da parseria. 

§ 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 circunstancia 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: .(Redação dada ,1ela Lei nº 
13.204, 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; 
.(Incluído 12ela 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 . .(lncluldo 12ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

Art. 25. É permitida a atuação em rede para a exesução de inisiativas agregadoras de pequenos 
projetos, por 2 (duas) ou mais OF!SJani.:ações da sosiedade sivil, mantida a integral responsallilidade da 
OF!SJani.:ação selellranle do termo de fomento ou de solalloração, desde que: .(Revogado pela Lei nº 13.204, 
de 2015). 

1 essa possillilidade seja aulori.:ada no edital do slmmamento púllliso e a forma de atuação esteja 
prevista no plano de trabalho; .(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

li a OF!SJani.:ação da sosiedade sivil responsá•1el pelo lermo de fomento e/ou de solalloração possua: 
.(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

a) mais de 5 (sinso) anos de inssrição no CNPJ; .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
ll) mais de 3 (três) anos de experiênsia de atuação em rede, somprovaela na forma prevista no eelital; e 

(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 
s) sapasielaele tésnisa e operasional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da 

OF!SJani.:ação que som ela estiver aluando em reele; .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015). 
Ili seja ollservado o limite de atuação mínima pre'listo em edital referente á exesução do plano de 

trallalho que salle à OF!SJani.:ação da sesiedade sivil selellrante de lerme de fomento e solalloração; 
.(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

IV a organi.:ação da sosiedade sivil exesulanle e não selellranle do lermo de fomento eu de 
solalloração sompreve regularidade jurídisa e fissal, nos lermos do regulamento; .(Revogado 12ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

V seja somunisada à administração púlllisa, no alo da selellração do lermo de fomento ou de 
solalloração, a relação das organi.:ações da sosiedade sivil exesulantes e não selellrantes do lermo de 
fomente ou de solalloração . .(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015) . 

Parágrafo úniso. /\ relação das OF!SJani.:ações da sosiedade si•1il exesutanles e não selellranles do 
termo de fomento ou de solalloração de que trata o insiso V elo saput não poderá ser alterada sem prévio 
sonsenlimenlo da administração púlllisa, não podenda as e•,entuais alterações dessumprir es requisites 
pre'listos neste artigo . .(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 26. O edital eleverá ser amplamente divulgado em página do sitio ofisial do érgão ou entidade na 
internei. 

Ar!. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sitio oficial da administração pública 
na internet, com antecedência mínima de trinta dias . .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo úniso. As pessoas jurídisas de direito púllliso interno e as entidades personali.:adas da 
aàministrayão poàerão sriar portal ~niso na interne! que re~na as infarmayões sol:lre !oàas as parserias por 
elas selellradas, llem somo es editais pulllisados. 

Parágrafo único .. (Revogado)_ . .(Redaçijo dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 27. O grau de adequa,.ão da proposta aos oejelivos espesifisos do pre!Jrama ou ação em que se 
insere o tipo de parseria e ao •1alor de referênsia sonstanle do shamamenlo púllliso é srilério ollrigatério de 
julgamento. 

Ar!. 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 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 
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FOLHAS 

§ 1º 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. (Redação dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Será impe9ida de participar ea comissão de seleção pessoa qYe, nos últimos S (cinco) anos, 
tenha manMo ralação jYrldica com, ao menos, 1 (Yma) 9as enMades em dispYla. 

§ 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 . .(Redação 
dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

§ 4° A administração púelica homolo9ará e divYl9ará o rasYllado eo jYl9amento em pá9ina do sítio 
oficial da administração pilelica na internei oY sitio eletrônico oficial eqYi>,alonle. 

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sitio 
previsto no art. 26 . .{Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

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

Art. 28. Somente depois de encerrada a alapa compelili1,a e ornenadas as propostas, a administração 
púelica procederá à verificação dos docYmentos qye comprovem o atendimento pela organização da 
sociedade ci1,il selecionaea dos raqYisilos previstos no inciso VII do§ 1° do 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 organização da 
sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34 . .{Redação dada i;1ela Lei nº 13.204, de 
2015). 

§ 1 ° Ma hipótese da a organização da socieda9e civil selecionada não atendar aos raqYisitos exi9iGos 
no inciso VII do § 1 ° do art. 24, aqYela imediatamente mais eem classificada será convidada a aceitar a 
celeeração de parseria nos mesmos lermos ofertados pela concorrente desqYalificaea. 

§ 1° 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 . .(Redação dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Caso a organização da sociedada civil con1,idada nos lermos do § 1 º deste arti90 aceite celaerar a 
parseria, proceder se á à verificação 9os docYmentos qye comprovem o atendimento aos reqyisilos 
pra1,istos no inciso VII do§ 1º do art. 24. 

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

§ 3° O proce9imenlo dos §§ 1° e 2° será se9Yido sycessivamenla até qye se conclYa a seleção 
prevista n<> edital. 

§ 3° (Revogado)_ . .(Redação dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 29. Exceto nas hipóteses expressamente previstas nesta lei, a celeeração de (!YalqYer 
modalidade de parseria será precedi9a de chamamento púelico. 

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 obseNará o disposto nesta Lei. (Redação dada i;1ela Lei nº 13.204, de 2015) 
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Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

no case de urgência decorrente de paralisaçêe eu iminência de paralisaçãe de ali>1idades de 
relevante interesse púlllice realizadas ne amllilo de parceria já celellrada, limitada a vi9ência da nova 
paFGeria ae praze de terme eri9inal, desde que atendida a eFdem de classificação do chamamento púlllioe, 
mantidas e aceitas as mosmas condições efereoidas pela or9anizaçãe da seciedade civil vencedora de 
certame; 

1 - 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; .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

li nes cases de guerra eu gra,,e porlurllação da ordem p(llilioa, para firmar paFGeria sem organizaç0es 
da seoiedade civil q11e desen1,el11am atividades de natureza oenlinuada nas áreas de assistência social, 
saúde ou ed11eação, q11e 13reslem atendimento direto ao 13úlllioo e que lenham oerlifioação de entidade 
beneficente de assistência seoial, nos termos da Lei nº 12.Hl1, de 27 de novembre de 2009; 

li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça á paz 
social; .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

IV - (VETADO). 
PROC.N2_..!::.a~.L:..L-+~ 

V - (VETADO); _(Incluído 11ela Lei nº 13.204, de 2015) FOLHAS 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistê 
desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgã 
respectiva política. _(lncluido 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar!. J1. Será consideraclo inexi9i1,el o chamamento 13úlllioo na Ai13élese ele inviallilidade de competição 
entre as organizações da sociedade oi>Jil, em razão da natureza sin911lar do olljelo do 13lano de lrallallclo ou 
q11anclo as melas somente puderem ser atingidas 13or uma entidade es13eoifioa. 

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: (Redação dada 
11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, 
no quaí sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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 Ido§ 3° do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de marco de 1964,_observado o disposto no art. 
26 da Lei Com11lementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar!. J2. Nas Aipéleses dos arts. J0 e 31 desta Lei, a ausência ele realizaçêo ele preoesso seleli>10 será 
cletaílclaclamenle justificada pelo aclministraclor púlllioo. 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público 
será justificada pelo administrador público. (Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° Sob 13ena de nuliclacle cio alo ele mrmaliza,aão de 13aroeria 13revista nesta Lei, o extrato ela 
justifioaliva pre·,·isto no oaput cleste artige deverá ser pulllioado, 13010 menos, 5 (cinco) dias antes dessa 
mrrnalização, em 13ágina do sitio ofioial da administração púlllica na intemel e, eventualmente, a orilério do 
administrador públioo, também no meio oficial de publicidade da administra9êo 13úblioa, a fim de garantir 
ampla e efeti11a lrans13arênoia. 

§ 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. (Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Admite se a im13ugnação á justifioaliva, desde que apresentada antes da celebração ela 13aFGeria, 
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sujo toor dei/e ser aRalisado pelo admiRistrador p~bliso resp0Rsá11el. FOI.HAS 

§ 2° Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar sua 
publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do 
respectivo protocolo . .(Redação dada Qela 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 como o disposto no art. 29, não 
afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. _(Incluído 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção IX 

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

Art. JJ. Para poder selellrar as parserias pre>Jistas Resta b.ei, as orgaRizaç9es da sosiedade civil 
deverão ser re9idas por ostatutos sujas Rormas dispoRham, expressameRle, sollre: 

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 Qela Lei nº 
13.204, de 2015) 

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

li a soRstituição de soRselho fissal ou érgão equivaleRle, dotado de atribuição para opiRar sobre os 
relatérios de desempeRho fiRaRseiro e soRtállil e sobre as operaç9es patrimoRiais realizadas; .(Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili a pre'lisão de que, em saso de dissolução da eRtidade, o respesti'IO patrim{mio liquido seja 
traRslerido a outra pessoa jurldisa de i9ual Ratureza quo preeRsha os requisitos desta b.ei e sujo objeto social 
seja, prelereRsialmeRle, o mesmo da eRtidade extiRta; 

Ili - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio liquido 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; .(Reda~o dada !:)ela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV Rormas de prestação de soRlas sociais a serem observadas pela eRtidade, que dotermiRarão, RO 
mi Rimo: 

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

a) a observãRsia dos priRsipios firndameRtais de soRtabilidade e das Mormas Brasileiras de 
CoRtallilidade; 

a) (revogada); (Redação dada !:)ela Lei nº 13.204, de 2015) 

ll) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, RO eRserrameRto do exersisio fiscal, ao relatório de 
ati11idades e demoRstraç9es fiRaRseiras da eRtidade, iRsluidas as sertidêes Regativas de déllitos som a 
PrevidêRsia Social e som o f".uRdo de GaraRtia do Tempo de Serviço f".GTS, solosaRdo os à disposição para 
exame de qualquer cidadão. 

b) (revogada); .(Redação dada !:)ela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - possuir: _(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados 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 especifico de cada 
ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015}. 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 
.(Incluído 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
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atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas . .(Incluído gela Lei nº 
13.204. de 2015) 

Parágrafe úRico . SeFáo dispeRsados do atendimeRle ao disposto no iRciso Ili do caput os seFViços 
sociais aulênomos destiRatáFios de contFilluições dos empFegadoFes incidentes sollre a felAa de saláFios. 

§ 1° Na celebração de acordos de cooperação. somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. 
_(Incluído gela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e Ili as organizações religiosas . 
.(Incluído gela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 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 li . 
_(Incluído gela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 4° (VETADO). (íncluido gela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 5° Para fins de atendimento do previsto na alínea e do inciso 
de capacidade instalada prévia . .(lncluido pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

pFO'la da pFOpFiedade eu posse legítima Elo imó'lel. caso seja Recessário à execução Elo objeto 
pactuado; 

1 - .(revogado) _;_(Redação dada gela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - certidões de regularidade fiscal. previdenciária. tributária. de contribuições e de divida ativa. de 
acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; 

Ili certidão de m1islência jurídica ei1pedida pelo carlóFio de registFO ci'lil ou cópia do ostatuto 
rngistrade e e'leRtuais alterações; 

Ili - certidão de existência juridica 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; _(Redaçl;io dada !)ela Lei nº 13.204, de 2015) 

li/ ElecumeRto que evidencie a situação das instalações e as coRdições mateFiais da entidada. quando 
essas iRstalações a condições ferem necassáFias para a reali;:ação do objeto pactuado; 

IV- _(revogado)_;_(Redaçl;io dada gela 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 
Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; 

Vil cópia de documeRto que compF0•1e que a oFgani;:ação da sociedade ci'lil funciona Re endereço 
registrado AO CadastFO NacioRal da Pessoa Jurldica CNPJ da SesretaFia da Receita J;ederal Elo Brasil 
~ 

Vil - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; 
_(Redação dada 12ela Lei nº 13.204. de 2015). 

VIII regulamento de compFas e contratações. pFépFio ou de teFGeiFO. apFO'laElo pela administração 
púlllica celellrante. em que se estabeleça. no míRimo, a ollsef\<ãRcia dos pFincípios da legaliElaEle, da 
moralidade, da lloa fé. da prollidade. da impessoalidade. da economicidade. da eficiência, da isonomia. da 
pulllicidade. da Fa2:oallilidade e do julgamento objeli\<o e a llusca peFmanente de qualidaEle e duFa!Jilidada. 

VIII - .(revogadoL(Redação dada gela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. (VETADO): 

1 - (VETADO); 
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li - (VETADO); 

Ili - (VETADO). 

~~~~.N2_:~IJJ-J.--t,"
ffilflM-

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento depender o 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 organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto; 

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; 

e) da 'liabilidada da sua axecu9ãe, inclusiva ne que se FBfaF8 aes 1/aleFes asliFRades, que dB'JBF!êíe saF 
ceFRpaU\fais ceFR es pFe,:es pFalicades ne FRBFCade; 

d) da vaFilica9ãe de cronegFaFRa da dasaFRbelse pFevisle ne plane da IFBbalhe, a se assa é adaEJuade a 
paFFRita a sua afali\la liscalizai,ãe; 

c) da viabilidade de sua execução; .(Redação dada J:)ela Lei nº 13.204, de 2015) 

d) da verificação do cronograma de desembolso; (Redação dada i:1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da 
execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da 
execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 

f) da dascFi9ãe da alaFRankls FRiniFRes da cen1Jic9ãe a da FRaies da prova que saFãe aceites pala 
adFRinis!Fa9ãe pública na pF8sla9ãe da centas; 

f) .(Revogada)_;_(Redação dada i:1ela Lei nº 13.204, de 2015) 

g) da designação do gestor da parceria; 

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

17 of 40 

i) da apro\fa9ãe de FegulaFRante da ceFRpFas a centrataçõas apFasantade pala eFganiza9ãe da 
seciadada ci1Jil, daFRens!Fande a ceFRpalibilidada an!Fa a altamali'la ascelhida a a naluFaza a e \laleF de 
ebjate da paFCaFia, a natureza a e valeF des saFVi,:es, a as ceFRpFas passi1,ais da centFata9ãe, cenfoFFRB 
apro\•ade ne plane da trabalhe; 

VI aFRissãe da paFecaF juFidice de óFgãe da assasseFia eu censulleFia juFidica da adFRinis!Fa9ãe 
púelica acaFCa da pessibilidada da calabFaçae da paFCaFia, ceFR ebsaF\fancia das neFFRas desta bai a da 
lagislaçãe especifica. 

i) .(Revogada)_;_(Redação dada i:1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração 
pública acerca da possibilidade de celebração da parceria .. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 1° Mãe saFá exigida cen!Fapartida linancaiFa C9FR9 Faquisile paFa calabFaçãe da paFCaFia, facultada a 
exigência da cenlrapartida BFR bens a saFViçes aceneFRicaFRonta FRansuFávais. 

§ 2° Case 9 paF0CBF lécnice eu 9 paF8C0F juFídice da que IFalaFR, F0Spacli\laFRonta, 96 incises l/ O VI de 
caput desta artige cenclua peia pessibilidada do colabraçãe da paFC0Fia ceFR Fessal"'as, davoFá e 
adFRinislmdeF públice cuFRpFiF e que heu110F side Fessal1,1ade eu, FRadianta ale foFFRal, juslilicaF as razões 
pelas quais doixeu do fazê ie. 

§ 1° Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a 
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1101.HAS 

exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expre ã monetária será obrigatoriamente identificada 
no termo de colaboração ou de fomento. _(Redação dada Re a ei nº 13.204, de 2015). 

§ 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. 
_(Redação dada Rela 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 obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. 

§ 4° Qe>JeFá constar, expressamente, do próprio instrumento de parceria ou de seu anexo que a 
organização da sociedade civil cumpre as exigências constantes do inciso VII do§ 1° do arl. 24 desta bei. 

§ 4° _(RevogadoL(Redaç/ío dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 5° Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com 
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 
extinção. 

§ 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 
organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: _(Incluído Rela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da 
organização 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, 
no ato da respectiva formalização: _(Incluído Rela 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 
prestação de contas; _(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

li - 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 
administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para 
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação 
vigente. 

Arl. J7. /\ organização da sociedade civil indicaFá ao menos 1 (um) dirigente que se responsabilizaFá, 
de fmma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das melas pactuadas na parceria, devendo 
essa indicação constar do instrumento da parceria. 

Art. 37 . .(Revogado). (Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

Arl. J8. O lermo de fomento e o termo de colaboração somente produzirão efeitos jurídicos após a 
publicação dos respecli>Jos extratos no meio oficial de publicidade da administração pllblica. 

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão 
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efeitos jurldicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração 
pública . .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção X PROC.NU_:::...,..><.tL...,_--+-~

Das Vedações 
FOLHAS 

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a erga 
da sociedade civil que: 

1 - não esteja regularmente constituída ou. se estrangeira. não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional; 

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

Ili teAha Gomo dirigeAle ageAIO pGH!iGo de Poder GY dG MiAistério PiltlliGG, dirigeRte de érgãG GY 
8Rlidade da adFRiRistraçãG pilbliGa de qYalqYer esfera !jGV8FAameAlal. OY respeGtivo GOAjYge GY 
GompaAheirn. bem GOFRO pareRte em liRha reta. GGlateral OY por afiAidade. até o segYRdG gray; 

IV leAha lidG as GORtas rejeitadas pela admiRistraçãG pilbliGa AGS illlimGs 5 (GiAGG) aRGS, eAqYaAtO 
AãG klr SaRada a irregYlaridade qye FRGtiVOY a rejeiçãG e AãG klrem qYiladGS GS débitos qye lhe klram 
e•,eAIYalmeAle impYladGS, GY klr reooAsiderada OY revista a deGiSãG pela rejeiçãG; 

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

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos. exceto se: 
.(Redação dada 11ela Lei nº 13.204. de 2015) 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; 
.(lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015). 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; .(lncluldo Rela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; .(Incluído 
gela Lei nº 13.204. de 2015) 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções. pelo perlodo 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; 

cl 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 
Contas 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 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível. nos últimos 8 (oito) anos; 

b} julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança. enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade. enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos 1. li e Ili do art. 12 da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992. 

§ 1 º Nas hipóteses deste artigo. é igualmente vedada a transferência de novos recursos no ãmbito de 
parcerias em execução. excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob 
pena de prejuízo ao erário ou à população. desde que precedida de expressa e fundamentada autorização 
do dirigente 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 
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enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da 
sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3° A vadaçae prevista A~ iAcise Ili do_caput desta artige, Ae (!Ua ta~ga a_tar cerne dirigaAla agaAta 

ampregaderes iAcidaAtas sebre a fel/:la da saláries. 

§ 3° _(RevogadoL(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)_ 
PROC. NV,_--=,;.~~-17"-
~()IJ,!Af 

§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2° , n o serão considerados dê it 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 
gela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

§ 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. _(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 gela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

Art. 40. É •1adada a calailraçãe da parsarias previstas Resta bai (lua taR/:lam per elajale, aAvel\<am eu 
iAcluam, direta eu iAdiratamaAla: 

1 dalagaçãe das fuAçées ae regulaçãe, de fiscalizaçae, ao axarsície de peaar de pelícia eu da eutras 
ati11idadas axslusi11as de Estade; 

li prestaçãe da sarviçes eu da atividadas cujo dastiAatárie seja e aparel/:le admiAistrati•Je de Estade. 
Parágrafe úAice. É •1adade também ser elajate da parsaria: 
1 a ceAtrataçãe da sarviçes da ceAsuíteria, cem eu sem predule dalarmiAado; 
li o apeie admiAistrati11e, cem eu sem dispeAiililizaçãe da passeai, feFAacimante da materiais 

censumívais eu eutres i,ans. 

Art. 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 exerclcio do poder 
de policia ou de outras atividades exclusivas de Estado. (Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

li - (revogadoL(Redacão dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

Parágrafo único. (Revogado) : {Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

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

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

Art. 41. É vedada a criaçãe da eutras modalidadas as parsaria eu a cemi,inaçae das pre11istas nesta 

Parágrafe únice. A /:lip9tasa de caput nãe traz prajuízes aes centrates da gasttie a !armes da parsaria 
ragides, raspactivamanta, palas bais nº s 9.937, da 15 da maie da 199S, a Q.790, da 23 da ma1ye da 1QQQ. 

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. 2° . _(Redação 
dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

Parágrafo único. _(RevogadoL(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

CAPÍTULO Ili 

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

Seção 1 

Disposições Preliminares 

Art. 42. As parsarias sarãe termalizadas maGianta a calal,ração Ga larme da colal,eraçae ou Ga tarme 
da fomente, cenforma o case, (lua lerá cerno cláusulas ossanciais: 
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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: _(Redaçl!o dada 
gela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - a descrição do objeto pactuado; 

li - as obrigações das partes; 

Ili e valer tGtal de repasse e e cFGne9rarna de desernE>else; 
IV a classilicaçãe erçarnentária da despesa, rnencienande se e núrneFG, a data da neta de ernl)enhe 

e a declaraçãe de que, ern terrnes adifü•es, indicar se ãe es crédiles e ernl)enhes para sua ceE>erlura, de 
cada l)arcela da despesa a ser transferida ern eKercicie fuluFG; 

V a cenlral)arlida, quande f<lr e case, e a f<lrrna de sua aferiçãe ern bens e/eu seF\•içes necessáries à 
GGRSecuçãe de ebjele; 

Ili - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Redacao dada gela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

IV- .(revogado) ;_(Redaçl!o dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

• VI - a vigência e as hipóteses de prorrogaçao; 

• 
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VII a ebrigaçãe de !)restar sentas sern delini9ãe de f<lrrna e prazes; 

VII - a obrigaçao de prestar contas com definiçao de forma, metodologia e prazos; .(Reda~o dada Qela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

X a deliniçãe, se f<lr e case, da titularidade des bens a direitGs rernanassenles na data da cenclusãe 
eu eKtin9ãe da l)aFGeria e que, ern razãe dessa, heuverern side adquirides, l)FGduzides eu transf<lrrnades sern 
recurses repassalOles pela adrninislra9ãe pública; 

XI a eslirnali>.•a de aplica9ãe financeira e as f<lrrnas de deslinaçãe des recurses aplisades; 
XII a prerFGgali>Ja de órgãe eu IOla entidade transferidera des recurses financeires de assurnir eu de 

transferir a reSl)GnsaE>ilidade !)ela eKSGUÇãG de GbjelG, ne case de l)aralisaçãe GU da GGGrrência de fale 
rele>Jante, de rnede a e>Jilar sua dassentinuidade; 

XIII a IJre•;isãe de que, na ecerrência de sancelarnente de restes a pagar, e quantitali>;e pessa ser 
reduzide até a elal)a que al)resente luncienalidade; 

XIV a eE>rigaçãe de a erganizaçãe da sesiedade si1Jil rnanler e rne1Jirnenlar es recurses na senta 
E>ancária esl)esllisa da parceria ern insliluiçãe financeira inlOlicada pela adrninislraçãe l)úblisa; 

XV e livre acesse des servideres des órgães eu das entidades l)úEllisas repassaderas des recurses, 
IOle senlmle interne e de TriE>unal de Cenlas serrespendentes aes IJFGGesses, aes decurnentes, às 
inf<lrrnações referentes aes instrurnentes ge transferências regularnenlades l)Gr esta bei, bern cerne aes 
lesais de BKeGUÇãG de GEljele; 

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; .(Redação dada Qela Lei nº 13.204,~ 
2015) 

XI - _(revogado); (Redação dada Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

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 sua descontinuidade; .(Redaç.l!o dada Qela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

XIII - _(revogado)_;_(Redaçl!o dada Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os 
recursos em conta bancária especifica, observado o disposto no art. 51; _(Redaç.l!o dada pela Lei nº 13.204, 
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XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribun e 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 11ela Lei nº 
13.204, de 2015). 

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

XVII 3 iAdicação do foFO paFa diFimiF as dil11idas dOCOFFOAtos da OXOCYÇãO da p3FGOFÍ3, ostaí:JolocoAdO 
a oí:JFigatoFiodado da pFé,,ia toAtati,,a do sol1ição admiAislFati,,a com a participação da Advocacia GoFal da 
IJAião, om caso do os participes soFom da osfeFa fedoFal, admiAistFação diFola 011 iAdirnta, Aos toFmos do fill 
11 da Medida PFO>Jiséria Aº 2.180 :ia, do 24 do agosto do 2001 ; 

XVIII 3 ObFigação do 3 orgaAização da sociedade civil iAsorir cláYSYla, AO COAIF3IO qyo coloí:JFar com 
foFAocodor do boAs 011 serviços com a fiAalidado do oxec1ilaF o objeto da paFGoFia, q1ie permita o livra acosso 
dos sorvidOFBS OY emprngados dos érgãos OY das BAlidados pilblicas FOpassadOF3S dos FOCYrses pilblicos, 
bom como dos érgães de COAIFOIO, 396 docYmBAIOS O FOgistFOs COAtábois da empresa GOAIF3lada, AOS 
lermos desta boi, sal'Jo q1iaAdo o coAIFale obodocoF a Aormas YAifoFmos paFa ledo e q1ialq1ior coAIFataAto; 

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; .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

XVIII -.(revogado)_;_(Redação dada 11ela 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 raspoAsabilidade excl1isiva da orgaAização da sociedade ci'Jil polo pagamoAlo dos oAcargos 
IFabalhistas, providoAciáFios, fiscais o comoFGiais ralati>Jos ao fuAcioAamoAto da iAstit1iição o ao 
adimplemeAlo do leFme do colaberação 011 de fomeAto, Aãe se caFactoFizaAdo respoAsabilidado solidáFia 011 
SYbsidiáFia da admiAiSIFação pilblica polos FOspecli'JOS pagameAIOS, qyalqueF OAOFaçãe de objeto da paFGOFia 
ou FBSIFição à sua execução. 

ParágFafo ilAico . CoAslarão como aAexos do iAslrumeAto de paFGeFia: 
1 o plaAo de tFabalho, que dele é parte iAlegF3Ale e iAdissociável; 
li e FogulamBRlo de compFas e ceAIFatações adelado pela oFgaAização da sociedaGe ci>,•il, 

devidamoAto apFO>Jado pela admiAiSIF3ÇãO pilblica paFGeiFa. 

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. (Redaç!lo dada 
11ela 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 11ela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

1-(revogado); .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

Seção li 

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil 

Art. 4:i. As coAtrataçõos de beAs e serviços pelas orgaAizaçêes da sociedade ci>Jil, feitas com o uso Ge 
FeCUFSOS IF3ASfeFidos pela a<:lmiAistFação pilblica, de>JeFào observaF os pFiAcípios da legaliGaGe, da 
moraliGade, da boa fé, da pFObidade, da impessealidaEle, da eceAomiciElacio, cia oficiêAcia, da isoAomia, cia 
publiciciacie, cia razoabiliElade e Elo julgameAlo objeti>Jo e a busca peFmaAeAto cio qualidade o EIYFabilidacie, Ele 
acordo cem o FBQYlameAto de cempFas e coAIFalaçlles apFO>Jado paFa a c0Asec1ição do objeto cia paFGeFia. 
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.(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015). 
o 

' que permita aos inleFessados fermular propostas . .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
§ 2° O sistema elelrôniGo de que traia o § 1° Gonlerá ferramenta do nolifiGação dos ferneGedoFes do 

ramo da Gonlralação que Gonslom do Gadaslro do que traia o art. â4 da boi nº 8.êêê, do 21 do junho de 
~(Revogado i;iela Lei nº 13.204, de 2015). 

Arl. 44. O geFenGiamonto administrativo o finanGoiro dos FeGursos FeGollidos é do Fesponsallilidade 
oxGlusi1Ja da organização da soGiodado Gi>Jil, inGlusi>Jo no que diz respeito às desposas do Gusloio, 
investimento e pessoal. .(Revogado i;iela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 1° (VETAQO) . .(Revogado i;iela Lei nº 13.204, de 2015). 
§ 2° Os enGargos lrallalhistas, pFe>JidonGiários, fisGais o GomeFGiais rnlali>Jos ao funGionamonlo da 

instituição o ao adimplemonto do lermo do Golalloraç/lo ou de femento são de rosponsallilidado oxGlusi>Ja 
das organizaç9es da soGiodado Givil, não so GaraGlorizando Fesponsallilidade solidária ou sullsidiária da 
adminislraç/lo pyllliGa pelos FespoGti>Jos pagamentos, qualquer oneração do olljoto da paFGoria ou roslriç/lo à 
sua oxoGução. (Revogado gela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Das Despesas 

Art. 4 5. As parGorias deverão ser exoGuladas Gom estrita ollsorvãnGia das Gláusulas paGluadas, sendo 
11odado: 

1 realizar desposas a lílulo do taxa de administração, do gorênGia ou similar; 

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos 
XIX 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; _(Redaç_i!o dada i;iela Lei nº 13.204,-ºª 
2015). 

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

Ili modifiGar o olljolo, 0XGoto no Gaso do ampliação do molas, desde que soja pFeviamonle aprovada a 
adequação do plano do lrallalho pela administração pi:illliGa; 

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

IV- (VETADO); 

V utilizar, ainda que em Garáler emorgonGial, FeGursos para finalidade diversa da ostalloleGida no 
plano do trallalho; 

VI realizar desposa em data anterior à vigênGia da paFGoria; 
VII efetuar pagamento em data posterior à >JigênGia da parGoria, salvo se expFessamonle autorizado 

pela autoridade Gompelonlo da administração pYllliGa; 
VIII transferir roGursos para Glullos, assoGiaç9os de servidores, partidos politiGos ou quaisquer 

entidades GongênoFes; 
IX Fealizar desposas Gom: 
a) multas, juros ou Gorroção monetária, inGlusivo FefeFentos a pagamentos ou a roGolhimentos fera dos 

prazos, sal1Jo so doGorronlos do atrasos da administração pYllliGa na lilloração do FeGursos finanGoiros; 
ll) pullliGidado, salvo as pFevislas no plano do lrallalho o diFelamenle vinGuladas ao olljeto da paFGoria, 

do Garáler oduGali>JO, infermalivo ou do orientação soGial, das quais n/lo Gonslom nomes, símllolos ou 
imagens que GaraGlerizom promoção pessoal; 

G) pagamento do pessoal Gonlralado pela organização da soGiodado Givil que n/lo atendam às 
exigências do art. 46; 

d) obras que GaraGtorizem a ampliação de áFea Gonslruida ou a inslalaç/lo do no,,as estruturas físicas. 

V - (revogado)_;_(Redaç_i!o dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI - .(revogado)_;_(Redaç_i!o dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

VII - .(revogado) ;_(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - _(revogado)_;_(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

IX- .(revogado)_;__(Redaç_i!o dada i;iela Lei nº 13.204, de 2015). 
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a) (revogada)_;_(Redação dada Rela Lei nº 13.204. de 2015). 

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

c) _(revogada)_;_(Reda~o dada Rela Lei nº 13.204. de 2015) 

d) .(revogada)_. (Reda~o dada Rela Lei nº 13.204. de 2015) 

PROC. 1'42'-.Q~u..--,,,,.
!lQbHAS 

Art. 4ê. Pederãe ser pagas sem resurses vinsulases à parseria. sesde que apre•Jadas ne plane de 
trabalhe. as despesas sem: 

1 remuneração da equipe dimonsienasa ne plane do trabalho. inslusi•,o se passeai préprio sa 
erganizaçãe da sosiedado sivil. durante a vigênsia da parseria. podendo sontemplar as despesas som 
pagamentos de impostos. sontribuições sosiais. Fundo se Garantia do Tempo de Serviço FGTS. férias. 
désimo lerseire salário. salários preporsionais. versas ressisérias e somais ensargos sosiais. desde que tais 
valores: 

a) sorrospondam ás atividades pre•Jistas para a sonsosução do objeto e à qualifisação lésnisa 
nosessária para a oxosuçãe sa função a ser dosomponhasa; 

b) sejam sompatíveis som o valor do morsado sa região onde atua o nãe superior ao tolo do Poder 
lãxosulivo; 

s) sejam proporsionais ao tempo de trabalho efetiva o oxslusivamonte dodisado à parsoria solobrada; 
li siárias referentes a deslosamonto. hospedagem o alimentação nos sasos em que a oxosução do 

olJjoto da parsoria assim o exija; 
Ili multas o onsargos >Jinsulados a atraso no sumprimonto do obrigações previstas nos planos do 

trabalho e de exosução finansoira, em sonsequênsia do inadimplemento da administração piJblisa em liberar. 
tempestivamenlo. as parsolas asordadas; 

Art. 46. Poderão ser pagas. entre outras despesas. com recursos vinculados à parceria: (Redação 
dada Rela 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 
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; 
.(Reda~o dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

a) (revogada); (Reda~o dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

c) (revogada); _(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

11 - diárias referentes a deslocamento. hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do 
objeto da parceria assim o exija; _(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili - custos indiretos necessários à execução do objeto. seja qual for a proporção em relação ao valor 
total da parceria; (Reda~o 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. 

§ 1º .A. remuneração do equipe 90 trabalho som resursos transferidos pela administração piJblisa não 
gora vínsulo trabalhista som o ente transferidor. 

§ 2° A inadimplênsia da organização da sosiodado sivil em relação aos ensargos trabalhistas não 
transfere à União a responsabilida9e por sou pagamento. 

§ Jº Serão detalhados. no plano do trabalho. os valores dos impostos. sonlribuiçõos sosiais. Fundo do 
GaraAtia Qg Tempo de Sorri90 FGTS, férias, désimo terceiro salário, salários prepo~ioRais, verbas 
ressisérias o demais onsargos sosiais inddentos sobre as atividades previstas para a oxosução do elJjolo. 99 
responsabili9a90 da entidade. a serem pagos som os rosursos transferidos por meio da parseria. durante 
sua vigênsia. 

§ 4° Mão se insluem na previsão do § Jº os tributos 90 natureza direta o personaHssima que onerem a 
enti9ado. 

§ 1° 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 
dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 2° A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de 
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repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes . 
.(Redação dada i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° O pagamento de remuneraçao da equipe contratada pela organizaçao da sociedade civil com 
recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público . .(Redação dada i;,ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

§ 4° .(RevogadoL(Redação dada i;,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 5° (VETADO). 

objeto, em pFGlpo1=y1lo RURCa supeFi0F a 15% fquiRZ8 poF CBRte) do valoF total da paFGBFia, desde que tais 
custos sejam decoFFeRles exclusivameRte de sua Feali;rn,.:1lo e que: .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 sejam RecessáFios e pFGlpoFGioRais ao cumpFimeRlo do objete; .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

11 fique ElemoRSIFada, R0 plaRo de !Faballclo, a 1JiRcula,.:ão eRIFe a Fealizaçllo do objeto e os custos 
adicioRais pagos, bem como a pFGlpoFGioRalida"1e BR!Fe o 1JaloF pago e o peFGeRlual de custe apFova"1o paFa a 
execu,.:ão de objeto; .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili tais custes pFG1poFGi0Rais Rllo sejam pagos poF qualqueF oulFGl iRslFumeR!o de paFGeFia .. (Revogado 
i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1º Os custos iRdiFe!0S pFopoFCioRais de que !Fala este artigo podem iRcluiF gespesas de iRIBFRel, 
IFaRsporte, aluguel e telefeRe, bem como FemuReFaçiíes de seFViços coRlábeis e de assessoFia juFidica, R0S 
leFmos do caput, sempFe que teRAam poF objeto o plaRo de tFabalAo pactuado com a admiRistFaçllo pbiblica . 
.(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Despesas com auditoFia exteFRa coRtFatada pela 0FQaRização da sociedade ci1,1il, mesmo que 
FelacioRadas com a execução do teFmo de femeRto e,4lu Ele colaboFaçllo, Rão podem seF iRcluidas Ros 
custos iRdirnlos de que !Fala o caput deste artigo . .(Revogado i;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° A seleção e a coRIFatação pela oFgaRização da sociedade ci1,1il de equipe eR'.'0l'.'ida Ra execução 
do teFmo de femeRlo el-Ou de colaboFação deveFão observaF os pFiRcípios da admiRislFaçãe pbiblica pFe><istes 
R0 caput do art. 37 da GoRstituiçllo f".edeFal. .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4º A 0FQaRização da sociedade civil de1,eFá ElaF ampla IFaRspaF~rncia aos 1Jal0Fes pagos a lilulo de 
FemuReFa,.:ão de sua equipe de IFabalAo viRculada à execução do teFmo de femeRte ou de colaboFação . 
.(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5° ~Ião podeFão fazeF jus à FemuReFação de que !Fala este artigo pessoas RatuFais que teRAam siso 
coRdeRaElas poF cFimes : .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 coRtFa a admiRis!Fação pblblica eu e palFimêRie pbiblice; .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 
li eleiteFais, paFa os quais a lei cemiRe peRa pFi1,1ati1Ja Ele libeFdade; .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 

2015) 
Ili de la1Jagem eu ocultação de l:leRs, EliFeites 8 'JaleFes . .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 
§ êº O pagameRto de FemuReFação da equipe coRIFatada pela oFgaRização da seciedaEle civil cem 

F9CYFS0S destiRados pela admiRiS!Fação pbiblica Rllo geFa 1JiRCUI0 !FaealAisla com O podeF pllblice . .(Revogado 
i;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 7° A iRadimplêRcia da eFQaRizaçãe da sociedade civil em Felação aos eRcaFges IFabalAistas, fiscais e 
cemeFGiais Rão !FaRsfeFS à admiRistFação pllblica a rnspeRsabiliElade poF seu pagameRle Rem podeFá oReFaF 
o objeto do leFmo de femeRte ou de colabeFação ou FBSIFiRgiF a se1a execução .. (Revogado i;,ela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

§ Sº Qe1aREle os ce1slos iRdiFetos feFem pagos também peF oe1tFas feRtes, a 0FQaRização da sociedade 
Ci'.'il dei/e apFSSeR!aF a memGFia de cálculo do Faleio Ela 9espesa, vedada a 9uplici9ade 0Y a sebrnposiçãe Ele 
feRtes de FSCYFS0S Recusteio Ele uma mesma paFGela dos custos iRdiFBtes . .(Revogado i;,ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

Seção IV 

Da Liberação dos Recursos 

Art. 49. As paFGelas dos F0CYFSOS IFaRSfeFidos RO êmbito da paFGeFia seFãe libeFaElas em BS!Fita 
coRfeFmi9aEle com o CFGlROgFama de desembolso apFGl'Jado, exceto Ros casos a seguiF, R0S quais ficaFãe 
Fe!iElas até o saReameR!o das impFopFieda9es: 

1 quaR9e R0U\leF fim9aEles iRdicios de Rã0 leF OC0FFido boa e FegulaF aplicação da paFGela 
aR!eFi0FmeRIB F8C89i9a, Ra feFma Ela legislação aplicá'IBI, iRChJsive quaRd0 afeFidos em pFGlcedimeRtes de 
fiscalização local, Fealizados perie9icameRte pela BR!idade eu GFQão FepassaEloF dos FeCUFses e peles GFQãos 
de C0RIFGllB iRIBFRO e exteFR0 da admiRiS!Fação pllblica; 

li quaRd0 'JeFificade EIBSIJi0 de fiRali9aEle Ra aplicação Elos F9CUFSOS, a!FaS0S Rã0 juslificaElos R0 
cumpFimeR!o das etapas ou fases pFGlgFamadas, pFálicas aleRta!GFias aos pFiRcípios fimdameRtais da 
aElmiRistmçãe pllblica Ras ceRIFataçêes e demais ates flFalicados Ra execução Ela paFGeFia eu o 

27/11/2019 11:56 



LJ3019 

• 

• 

26 of 40 

http://www.planalto. 

administração pilblica ou pelos é,=gãos de controle interno ou externo. 

PROC.N2_-~~~---t,,-
F L iAS 

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no êmbito da parceria serao liberadas em estrita 
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarao 
retidas até o saneamento das impropriedades: .(Redaçl!o dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicaçêo de parcela anteriormente recebida; 
.(Redaçao dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - quando constatado desvio de finalidade na aplicaçao dos recursos ou o inadimplemento da 
organizaçao da sociedade civil em relaçao a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de 
fomento; .(Redação dada 12ela 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 . .(Redaçl!o 
dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 49. ~lo caso de o plano do trallallm e o cronograma de dosemllolso pravoram mais de 1 (uma) 
paroola de rapasse de racursos, para racellimento de cada paroela, a o,=gani.:ação da sociedade ci•Jil deverá: 

1 ter praencl:lido os rnquisitos exigidos nesta Lei para celellFafi:ãO da paroeria; 
li aprasentar a prnstação de contas da paroela anterior; 
Ili estar em situação ragular com a execução dG plano de trallall:lo. 

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de 
cada exercício . .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - (revogado); (Redaç!lo dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

li - (revogado); _(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Ili - (revogado) .. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 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 recursos resellidos em decorFência da paroeria seFão depositados e geridos em conta 
llancária especifica, em instituição financeiFa pillllica indicada pela administmção pillllica, e, enquanto não 
emprngados na sua finalidade, seFão ollrigatoriamonto aplicados em cadernetas de pouparn,a, se a pre•Jisão 
de seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em f1mdo de aplicação financeiFa de curto pFai!0 ou 
opeFação de mercado allerto lastreada em títulos da dl•Jida pillllica, quando o prazo prnvisto para sua 
Ytilização for igual ou inferior a 1 (um) mês. 

Parágrafo ilnico. Os randimentos das aplicações financeiras, quando autorizados nos tei:mos do art. 
57, serão ollrigatoriamonte aplicados no olljato da paFcoFia, estando sbljoitGs às mesmas condiçllos de 
prastação de contas exigidas paFa os racuFSos transferidos. 

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
especifica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública . 
.(Redaçao dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos . .(Redação 
dada !)ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denilncia, rascisão ou extinção da parooria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusi•Jo os pro\•0nientos das raceitas olltidas das aFJlicações financoiFas raalizadas, serão 
dovol•Jidos à enMade ou é,=gão repassador dos racuFsos, no pFa.:o irnproFrogá',lol do 30 (trinta) dias do 
evento, sol:> pena de imediata instauFação do tomada do contas especial do rasponsávol, pro•Jidonciada pela 
autoridade cernpotento do é,=gão ou entidade titular dos recuFSos. 

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 
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devolvidos à administra o-p 
de tomada de contas especial do responsável, provi 
pública. (Redação dada i,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

e e trinta dias, sob pena de imediata instauração 
iada pela autoridade competente da administração 

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no ãmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 

PaFáQrafe único . Os pagamentos do110Fão soF Foalizados mediante cr:édito na conta bancáFia do 
titulaFiGado dos femocodoFOS o pFOstadOFOS do SOF\liÇOS. 

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

§ 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. _(lncluido i,ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Art. §4. Em casos excepcionais, desde que fique demonstrada no plano do traballclo a impossibilidade 
física do pagamento mediante tFansfor:ência olotrtinica, em f\lnçã.9 das poGuliaridados (jg <Jbjol<l da parGoria, 
da FOgiã<l gndo 80 dosonv<ll'IOFá<l as ati>Jidados O d<JS SOFViços a SOFOm pFOstad<Js, <l toFm<l do colabgraçli<l 
ou do femonto poderá admitir a FOalização tio pagamont<Js em espécie, <lbSoFVatlos cumulati>Jamonto os 
seguintes pr:é FOquisitos: _(Revogado i,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 os pagamentos em espécie ostaFão Fostritos, em qualquoF caso, ao limito imlividual do R$ 800,00 
(oitocentos roais) poF beneficiário o ao limito Qlobal do 10% (dez poF conto) tio valor l<ltal da parGoFia, ambos 
calculados lo>Jando se em conta toda a duFação da paFCoFia; ( Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

li os paQamonlos em espécie 0ov0Fão ostaF pFovistos no plano do traballclo, que especificará os itens 
do desposa passíveis desse tipo 00 oxocuçlio financeira, a natuFOza d<Js bonoficiáFios a soFOm pagos nossas 
condiçOos o o cFOnograma do saques o pagamentos, com limites individuais o l<llal, obsoFVando o pFO>Jisto 
no inciso I; _(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 os pagamentos do que trata este artigo soFão FOalizados por meio do saques FOalizados na conta 
do toFFno do femonto ou do colaboração, ficanao poF elos Fosponsávois as pessoas flsicas que os FOalizaFOm, 
as quais: (Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

a) pFOslaFão contas à oFQanização da sociedade civil do >Jalor total FOcobido, em até 30 (trinta) dias a 
contaF da data do último saque FOalizado, por meio da apFOsontação oFQanizada das ni::itas fiscais ou FOCibos 
que compFOvom os pagamentos efetuados o que FOgistFOm a idonijfieação d<J beneficiário final do eada 
pagamento; (Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) dovol\lOFão à conta do toFmo do femonto ou do colaboração, mediante dopésito bancário, a 
lotalidatlo dos valoFOs FOcobidos o não aplicados à data a que se rofoFO a alínea a deste incisi::i; ~gado 
12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV a FOsponsabilidaao perante a adminislFação pública pela boa o FOQular aplicação dos valoFOs 
aplicados nos toFFnos deste artigo poFmanoco eom a OFQanizaçlio da sociedade civil o com os FOspostivos 
FOsponsávois sonsignados no toFmo do colabi::iração ou do femonto, pi::idondo estes agiF FO!JFOSSi\•amonto em 
FOiação à pessoa física que, do qualquer ferma, lclouvoF da00 causa à iFFogularidado na aplicação desses 
FocuFSos; _(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

V a FOQUlamonlação podoFá substituir o saque à conta do toFmo do femonto ou do colaboração polo 
cr:édito do valor a ser sacado em conta designada pela entidade, lclipétoso em que a FOsponsabilidado polo 
dosomponlclo das atribuiçOos pFOvistas no inciso Ili deste artigo FOcairá integralmente sobFO os Fosponsávois 
pela <JFQanização da soGiodado Givil consignmlos no loFFno do colaboração ou do femonlo, mantidas todas as 
domais condições pFO>Jistas neste artigo; _(Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI soFá considerado irFOgulaF, caracterizará desvio do FOCuFsos o devorá soF FOsliluído aos cofi:os 
públicos qualquer pagamento, nos termos deste artigo, do desposas não a1a1torizadas no plano do traballclo, 
do desposas nas quais não esteja identificadi::i o beneficiário final 01a1 do desposas FOalizadas em desacordo 
com qualquer tias condiçOos ou FOstriçOos ostaboíocidas neste artigo. (Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

Seção VI 

Das Alterações 

Art. §§. A vigência da paFCoria poderá ser alterada mediante solicitação da OFQanização da sociedade 
civil, devidamente formalizada o jus@cada, a ser apresentada na adminis\raçãg pública em, no mínimo, 30 
(trinta) dias antes do término do sua vigência. 

Parágrafe único. A pFOFFOgação do ofício da vigência do instFumonto devo ser feita pela administraçao 
pública, antes 90 sou téFmino, quan90 ola deF causa a atraso na liberação dos recursos, limita9a ao exato 
poríotlo 90 atraso verificado. 
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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 .. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A prorrogação de ofício 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 .. (Reda"ªº dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 5ê. A administFaçãe pútJlica pedeFá autGFi;:aF e FBmanejamente de FecuFSes de plane de aplicaçãe, 
duFante a vigência da paFCBFia, paFa censecuçãe de etJjete pactua.te, de mede que, sepaFadamente paFa 
cada categeFia ecenõmica da despesa, ceFFente eu de capital, a eFQani;:açãe da seciedade civil FBmaneje, 
enlFB si, es valeFBs definides paFa es itens de despesa, desde que, individualmente, es aumentes eu 
diminuições nãe ul!Fapassem 25% (vinte e cince peF cenro) de 1JaleF eFiginalmente aprovade ne plane de 
!Fatlalhe paFa cada item .. (Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

PaFágFafQ únice. O Femanejamente des FBCUFses de que !Fala e caput semente ecer+eFá mediante 
pr:é•Jia selicitaçãe, cem justificativa apFBsentada pela eFgani;:açãe da seciedade civil e aprovada pela 
adminis!Façãe pútllica Fespensável pela paFGefia .. (Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 57. f-la'lende FBlevãncia paFa e inteFesse pútllice e mediante apro•Jaçãe pela adminis!Façãe pútllica 
da alteFaçãe ne plane de IFatlalhe, es FBndimentes das aplicaçêes financeiFas e 9\lentuais saldes 
FBmanescentes pederae seF aplicades pela eFgani;:açãe da seciedade civil na ampliaçãe de metas de etJjero 
da paFGeFia, desde que essa ainda esteja \ligente. 

PaFágFafQ únice. As altBFaçêes pFBvistas ne caput pFescindem de apro•Jaçãe de ne•,e plane de IFatlalhe 
pela administFaçãe pútllica, mas n:'fa da análise juFídica pr:é•Jia da minuta de leFme aditi•Je da paFGBFia e da 
putilicaçãe de ex!Fate de teFme aditii,e em meies eficiais de divulgaçãe. 

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. .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

Parágrafo único . .(RevogadoL(Reda"ªo dada i,ela Lei nº 13.204,_i;d!§e~~¼--·--7,-;;---r.:--,-:;;,-,I 

Seção VII :~~~~2 i6~'j: ~= 
Do Monitoramento e Avaliação t1 

Art. 5S. A administFaçãe pútllica está incumbida de FBali;:aF procedimentes de fiscali;rnçãe das 
paFGeFias celetJFadas antes de léFmine da sua vigência, inclusi•Je peF meie de visitas in loco, paFa fins de 
meniteFamente e avaliaçãe de cumpFimente de etJjete, na feFma Ele FBgulamente. 

§ 1° PaFa a implementaçãe de dispeste ne caput, o óFgãe pedeFá valeF se de apeie técnice de 
leFceims, delegaF cempelõncia eu fiFmaF paFGBFias cem óFQães eu entidades que se situem prGximes ae lecal 
de aplicaçãe des FBCUFS9S. 

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto 
da parceria .. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1 º 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. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que 
possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. 

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

.A.rt. 59 . .A. aElminislFaçãe pútllica emiliFá mlatóFie técnice de meniteFamente e avaliaçãe da paFCBFia e e 
submeleFá à cemissãe de menilGFamenle e a1,aliaçãe designada, que e hemelegaFá, indepenElentemente da 
etJFigaleFiedade de apmsenlaçãe da pmstaçãe de centas devida pela eFgani;:açãe da seciedade civil. 

PaFágFafQ únice. O mlatóFie técnice de menilGFamente e avaliaçãe Ela paFGeFia, sem pFejuí;i;e de eutros 
eíementes, deveFá centeF: 

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 
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monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. .(Redação dada Qela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, 
deverá conter: _(Redação dada i:1ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; PROC. Nl!·-.;..t~-+--;c-----1 
rou-11>.s 

11 - análise das atividades realizadas, do cumprimento das meta ~ 
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e apr 
no plano de trabalho; 

Ili valores efetivamente transferieos pela aarninistra,:ão pública e valores comprovadamente 
utilizados; 

IV quando for o caso, os \<alores pa9os nos termos do art. 54, os sustos indiretos, os remanejamentos 
efetuados, as sotlras da recursos financeiros, incluindo as aplica9êes financeiras, a a\•antuais \<alores 
aa1Jolvidos aos cofres pútllicos; 

V análisa dos docurnanros cornprobatérios das despesas apresentados pala GFQaniza,:ao aa 
sociedada civil na presta,:ão de contas; 

VI análise das auditorias realizadas paios controles interno e externo, no ârntlito da fiscaliza,:ao 
praventi'la, tlarn sorno da suas conslusêas a das medidas que tornaram em decorrência dessas auditorias . 

Ili - valores efetivamente transferidos pela administração pública; .(Redai,-ªO dada gela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

IV-.(revogado) ;_{Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organizaçao 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; _(Redai,-ªO dada gela Lei nº 13.204, de 
2015) 

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

§ 2° No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos especlficos, o monitoramento e a 
avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. 
.(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar!. êO. Sam prejuízo da fissaliza,:/fa pela adrninistra,:ão pútllica a paios éFQãos da controla, a 
execu,:ão da parcaFia poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos da políticas pútllicas das áreas 
correspondentes da atuação existentes, em cada esfera de 9ovarno. 

Ar!. 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 esfera de governo . .(Redai,-ªo dada i:1ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

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

Seção VIII 

Das Obrigações do Gestor 

Ar!. 61. São obrigações do gestor: 

1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

li - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

Ili - (VETADO); 
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IV emitir paFecer técnico conclusi>Jo de análise da prestação de contas final, com base no Falatório 
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 desta lei; 

IV - 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; .(Reda~o dada ,1ela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

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

Art. 62. Ma hipétese de não execução ou má execução de parceria em >Jigor ou de parceria não 
Feno11ada, exclusi>Jamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, a 
administração pública poderá, por ato préprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou ati>Jidades pactuadas: 

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 á 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: _(Redaçtío dada Qela 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; 

li assumir a Fesponsabilidade pela execução do restante do objeto pFe>Jisto no plano de trabalho, no 
caso de paralisação ou da ocorrência de fato Fele11ante, de modo a e,.,itar sua descontinuidade, de>Jendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade ci>Jil até o momento 
em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

li - 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. _(Redação dada ,1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

CAPITULO IV PROC. N2-_-'-::,.!.><.!.!.;;f----,f--,'--

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS i.;F:.;:O:;:LH:,:AS::::::==!::!::===;l\::::d 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de 
prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. 

§ 1° A administração pública fornecerá manuais específicos às OFQanizaç1íes da sociedade ci11il por 
ocasião da celebração das parcerias. 

§ 1° 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. (Redação dada Qela 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. 

§ 3° O Fegulamento poderá, com base na complexidade do objeto, estabeleser prgcedimentos 
difeFenciados para pFestação da contas, desde que o >.•alor da parearia não seja igual ou superior a R$ 
600.QQQ,QQ (seiscentos mil Feais). 

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

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 
elementos 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 
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do alcance das metas e penodo de que trata a prestação de contas. 

§ 1° Serão glosa9os nas pFestaç1íes 98 Gontas os valores que não aten9eFern ao 9isposto no caput 
9este artigo e nos arts. 5J e 54. 

§ 1° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente. _(Redação dada i;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 
receita 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. ê5. A prestação de Gontas e 98 to9os os atos q1m dola deGorrarn dar se á, sernpre que posslvel, 
ern plataforrna eletrêniGa, perrnitindo a 11isYalização por qualqyer inteFessado. 

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrõnica. 
permitindo a visualização por qualquer interessado . .(Redação dada i;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á 
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho. nos termos do inciso IX do art. 22, além 
dos seguintes relatórios: 

1 Relatório de ExeGução 90 Objeto. elal:lorado pela OF!Janização da soGiedade Gi•1il. assinado pelo seu 
FepFesentante legal. Gonten90 as atividades desenvolvidas para o GYrnprirnento do objeto e o GOrnparati•Jo de 
rnetas propostas Gorn os resblltados alGançados, a partir do Gronograrna aGordado, anexando se doGurnentos 
de GOrnprovação da Fealização das aç1íes, tais Gorno listas de pFesença, fotos e \lideos, se for o Gaso; 

11 Relatório de ExeGYÇão finanGeira. assina90 pelo sey FepFesentante legal o o Gontador Fesponsável. 
Gorn a desGrição das despesas e FeGoitas efetivarnente Fealizadas. 

1 - 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; .(Redação dada i;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 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. _(Reda~o dada i;iela Lei nº 
13.204. de 2015) 

Parágrafo úniGo . O éf!lãO púl:lliGo signatário do terrno 90 Golal:loração ou 90 terrno 90 fornenlo 9everá 
Gonsi9erar ainda ern sua análise os seguintes Felatérios elaliora9os internarnente: 

1 Felatério 9a •Jisita léGniGa in loco F0aliza9a 9urante a exeGução 9a paFGeria, nos terrnos do art. 58; 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes 
relatórios elaborados internamente. quando houver: {Reda~o dada i;iela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

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

§ 1° No Gaso de paFGola úniGa, o gestor ernitirá paFeGer téGniGo GonGlusivo para fins 90 avaliação 90 
Gurnprirnento do objeto. 

§ 2° ~lo Gaso de pFevisão de rnais 9B 1 (urna) paFGola, a OF!Janização 9a soGiedade Gi•1il 90\IBrá 
apFesentar prestação do Gentas paFGial. para fins 90 rnonitorarnento 90 GYrnprirnento das rnetas do ol:ljoto 
vinGYladas à parGela lil:lerada. 

§ Jº A análise 9a pFestação 98 Gontas 98 qye trata o§ 2° deverá ser feita no prazo 9ofini90 no plano 99 
tral:lalho apro•1ado. 

§ 4° Para fins de a\laliação quanto à efiGáGia e ofeli11idado das aç1íes orn oxeGução ou que já forarn 
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reali,mdas, os pareseres téGAisos de que tratam o çaput e o § 1° deste arti90 de11erão, obri9atoriameAte, 
meAsioAar: 

§ 1° No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de 
avaliação do cumprimento do objeto .. (Redação dada 12ela 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° .(RevogadoL(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 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: .(Redaçiio 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

Ili - o grau de satisfação do público-alvo; 

[PROC. N2 
FOLHAS 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado . 

Art. 68. Os documentos incluidos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que 
possuam 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 OFQaAi;mção da sosiedade si•Jil está obrigada a prestar as soAtas finais da boa e regular 
aplisação dos resursos resebidos AO prazo de até 90 {AoveAta) dias a partir do téFFRiAo da •1igênsia da 
parseria, G0Aforme estabelecido no respestivo instrumeAlo. 

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 . .(Redaç1ªo dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

• § 1° A defiAiçao do prazo para a prestação fiAal de sentas será estabelesida, fundameAtadameAte, de 
asordo som a somplexidade do ogjeto da parseria e integra a etapa de aAálise tésnisa da proposição e 
selebraçilo do iAstrumeAto. 
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§ 1 ° O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do 
objeto da parceria. _(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° O disposto AO çaput Ailo impede que o iAstrumeAto de parneria estaeeleça prestaçêes de G0Atas 
parsiais, periódisas ou exigí•Jeis após a G0Aclusão de etapas viAGuladas às metas do ogjelo. 

§ 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. 
_(Redação dada r;,ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ Jº O dever de prestar sentas suFQe AO momeAto da liberaçao da primeira paFGela dos resursos 
fiAanceiros. 

§ 3° Na hipótese do § 2° , o dever de prestar contas surge no momento da liberaçao de recurso 
envolvido na parceria . .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 4° O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado. 
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§ 5° A manifestação sonslusi1Ja sobre a prestação de sontas pela administração pilblisa obser\lar:á os 
prazos previstos no plano de trabalho aprovado e no lermo de solaboração ou de fomento, devendo dispor 
sobi=s;. 

§ 5° A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os 
prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: .(~ção dada Rela Lei nº 13.204 de 
2015). 

1 - aprovação da prestação de contas; 
PROC.N2,--:~"'4'4---jl'-
FOLtiAS 

' outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao er:áFio; ou 

li - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou .(Reda~o dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

Ili rejeição da prestação de sonlas e a determinação da imediata instauração de tornada de sonlas 
espesial. 

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas 
especial. _(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 6° As impropriedades que deram sausa às ressalvas ou à Fejeição da prestação de sonlas ser=ão 
re9islradas em plataforma ele!FOnisa de asesso pllbliso, de11endo ser levadas em sonsideração por osasião 
da assinatura do futuras paFGorias som a administração pilblisa, sonforrne definido em regulamento. 

§ 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. (Redação dada Rela Lei 
nº 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 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre 
a prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, 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. A administração pilblisa terá sorno ogjelivo apresiar a prestação final de sonlas apmsentada, 
no pFa.oo de 9() (no\•enla) a 15() (sento e sinquenta) dias, sontado da data de seu resebirnento, sonforrne 
estabelesido no instr1a1rnento da paFGeria. 

§ 1 º A definição do prazo para a apresiação da prestação final do sontas será estabelesida, 
fundamentadamente, de asorno som a sornplexidade do ogjeto da paFGeria e inte9ra a etapa de análise 
lésnisa da proposição e selebração do instrumento. 

§ 2° O prazo para apresiar a prestação final de sontas poderá ser prorro9ado, no máximo, por igual 
período, desde q1a1e devidamente juslifisado. 

§ 3° Na hip9tese do dessurnprirnento do prazo definido nos lermos do caput e dos§§ 1º e 2º em até 
15 (qYinze) dias do seu transsurso, a unidade responsá\•0I pela apresiação da prestação final de sontas 
reportará os rnoli'los ao Ministro de Estado ou ao Sesretário Estadual ou M1a1nisipal, sonforrne o saso, bem 
sorno ao sonselho de polítisas pllblisas e ao 9FQão de sontrole interno sorrespondentes. 

§ 4° O lranss1a1rso do prazo definido nos termos do caput e do § 1° sem que as sonlas tenham sido 
apmsiadas: 

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 . .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° _(RevogadoL(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 2° .(RevogadoL(Reda~o dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 3° (RevogadoL(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 
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§ 4° O transcurso s 
.(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 

1 - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

li nos sasos eFA que não for s~mstata00 0010 ga 0FQani.:ação ga sosiegade siJJil parseira ou de seus 
prepostos, seFA prejuí.:o da atuali.:ação FAonetária, iFApede a insidênsia de juros de FAora sobre débitos 
e11ent11alFAente apurados, no período entre o final do pra.:o referido no caput deste pará9rafo e a data eFA 
que foi ultiFAada a apresiação pela adFAinistração públisa. 

11 - 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. _(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas: 

1 re911lares, quando expressareFA, de forFAa slara e objetiJJa, a exatidão dos deFAonstratiJJos sontábeis, 
a legalidade, a le9itiFAidade e a esonoFAisidade dos atos de gestão 00 responsáJJel; 

li regulares soFA ressalJJa, q11an00 evidensiareFA iFApropriedade ou qualquer outra falta de nature.:a 
forFAal de que não resulte eFA gano ao erário; 

Ili irregulares, quando GoFAproJJada qualquer das seguintes ooorrênsias: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos 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; .(Redaç/jo dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: _(Redação dada 12ela Lei nº 
13.204, de 2015). 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prátisa de alo 00 9estão ilegal, ilegítiFAe ou antiesenêFAiso, eu de infração a norFAa le9al ou 
re911laFAentar de nature.:a sontábil, finanseira, erçaFAentária, eperasienal eu patriFAenial; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; _(Redação 
dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconómico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos . 

Pará9rafo únise. A autoridade soFApetente para assinar e terFAe de foFAente eu 00 solaeoraçãe é a 
respensável pela desisão seere a apro11açãe 0a prestação de sentas, tende seFAo ease es pareseres tésniso 
e finansoiro, sande perFAitida delegaçãe a auteridades diretaFAente suberdinadas, vedada a s11bdele9açãe. 

§ 1º 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 
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegação. (Incluído Rela 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 
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. (lncluldo 12ela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

CAPÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Seção 1 
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PROC.NQ_a!,f..!.!f,.JL:..1-----f-;,"
Das Sanções Administrativas à E Lt~PO\!~~~~~~S~==-1M:===,'f:>-IIIC.l 

e da legislação específica, a mlministração poderá, 9arantida a pré•,ia defesa, aplicar à organização da 
sociedade civil parceira as se9llintes sançêes: 

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: (Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - advertência; 

li sllspensão temporária da participação em cl=iamamento p(IIJlico e impedimento de celebrar termos 
de fomente, termes de celaboraçãe e contratos sem érgães e enMades da esfera de 9e•1erne da 
administraçãe p(lblica sancienadora, per prazo não Sllperior a 2 (dois) 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) 

Ili declaração de inidoneiG!ade para participar em chamamento pública eY celebrar termes de 
femento, termos de celaboração e contrates cem érgães e entidaG!es de tm:tas as esferas de 9everno, 
enqyanto perdllrarern es meti>,<es determinantes da pllniçãe ou até qllB seja promevida a reabilitação perante 
a prépria alltoridade qlle aplicoll a penalidade, qlle será concedida sempre qlle a organização da sociedade 
ci>,<il ressarcir a m:tministraçãe pelos prejllízos resultantes, e apés decerrido o JJraze da sançãe aJJlicada com 
base no inciso li deste artigo. 

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. 
(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafe único. /1 sanção estabelecida no inciso Ili do caput deste artigo é de competência exclllsiva 
do Ministro 9e Estado ou do Secretário Estadual ou Mllnicipal, conferme o caso, facilitada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 1Q (dez) dias Gla abortllra de vista, podendo a reabilitaçao 
ser reqllerida apés 2 (deis) anos de slla aplicação. 

§ 1 º As sanções estabelecidas nos incisos li e 111 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 . .(Reda~o dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 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 .. (Incluído 1,ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 3° A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da inf,:ação. 
(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos 

Ar!. 74. (VETADO). 

A rt. 7ê O responsável por parecer técnico qlle concllla indevidamente pela capacidade operacional e 
técnica de organização da sGciedade civil para exGcllção de determinada parceria responderá administrativa, 
penal e civilmente, caso tenl:la agido com dolo ou culpa, pela restituição aes cofres pllblicos dos valores 
repassados, sem prejuízo da responsabilida9e do administrador público, de gestor, 93 organização da 
sociedade civil e de seus dirigentes . .(Revogado Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 7ê A pessoa que atestar ou o responsável por parecer técnico que concluir pela realizaçao de 
determinadas ativi9ades ou pelo cumprimento 98 metas estabelecidas respon9erá administrati,,a, penal e 
civilmente pela restituição aos cofres p(lblicos dos valores repassados, caso se •1erifique que as ativiG!ades 
não feram realizadas tal corno afirmado no parecer ou qlle as metas não feram integralmente cumpridas. 
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.(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Art. 77. O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,_passa a vigorar com as seguintes alterações: 
.(Vigência) (\li~ (Vigência) (Vigência) (Vigência) 

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

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

~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 parcerias, sem a observância 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 frystrar a licitYde de precesso seletivo para celebração de parcerias da 
administração pública com entidades pri1,adas oY dispensá lo indevidamente; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das 
prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas; .(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XX agir ne!Jligentemente na celellração, fiscali;mção e análise das 
prestaçiies de contas de parcerias firmadas pela administração pública som 
entidades pri\<adas; 

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

XXI - 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." (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: (Yigência) (Yigênsia) (Vigência) (Vigência) (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 
inciso Ili: _(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) pqgênsia) (Vigência) (\ligênciaL(lli!Jência) (Vigência) 
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!!L::_até cinco anos da data da apresentaçílo à administração pública da 
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º 
desta Lei.' (NR)" 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. (VETADO). 

Art. gg_ Q Sistema de Cadastramento Unificado do FoFnocodores SICAF, mantiElo pela União, fica 
disponillilii!ado aos domais entes fedomdos, para fins do disposto no§ 2° do art. 43 desta boi, som prejllíi!o 
do uso de sells propFios sistemas. 

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 
administraçílo pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos 
interessados formular propostas. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

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 . .(Incluído 12ela 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 - SICONV para utilizar suas funcionalidades no 
cumprimento desta Lei. 

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptaçílo do sistema de que trata o art. 81 ou de seus 
correspondentes nas demais unidades da federaçílo: .(Incluído Qela 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; _(íncluído 12ela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

lf - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os 
atos deía decorrentes sem utilização da píataforma eletrônica prevista no art. 65 .. (Incluído 12ela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

Art. 82. (VETADO) . 

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela 
legislação vigente ao tempo de sua celebraçílo, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em 
que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. 

§ 1 º A exceçilo do que !Fala o caput , não se aplica às pFOFFOgaçilos de paFGoFias fiFmadas após a 
prnmulgação desta bei, exceto no caso de prnFrngação de ofício pre•1isla em lei Gil Fegulamenle, 
exclusivamente paFa a "1ipólese do atraso na liberação de FeCllFSos poF parte da administração pública. 

§ 1° A exceção do que traia o caput não se aplica às prnFrngaçiles de paFGeFias liFmadas após a 
entrada em \<igoF desta boi, exceto no caso do prnFrngação do oficio prevista em lei Gil Fogulamento, 
oxclllsi\<amonte pam a f:lipótese de atmso na liberação do recuFSos poF parte da administração púlllica . 
.(Redação dada pela Medida PFO\<iSóFia nº ê58, do 2014). 

§ 1 º A. exceção do que IFata o caput não se a,:ilica às f:lFOFFOgaçilos de ,:iaFcoFias liFmadas a,:iós a 
entrada em \<igoF desta bei, exceto no caso de prnFFOgaçtlo de oficio ,:ira>Jista em lei ou ragulamonkl, 
oxclusi><amenle ,:iam a f:li,:ióteso de atraso na lillBFaçtlo de FBCllFS0S f:lOF ,:iarto da administFaçtlo ,:iúlllica . 
. (Redação dada pela boi nº 13.1Q2, do 2015) 

§ 1° 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, por período equivalente ao atraso .. (Redação dada 
12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 2° Para qualquoF ,:iaFGeFia F0feFida no caput 0\<entllalmonle fiFmada J:l0F f:)Fa~o indoteFminado antes da 
,:irnmlllgação desta Lei, a administração pública prnmoveFá, em pra~o não supoFiOF a 1 (um) ano, soll pena 
de rasponsallilii!ação, a rapactllaçtlo ,:iara ada,:ilação de solls toFmos a esta Lei Gil a raspecti\<a rascisão. 
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§ 2º Para qualquer f)arceria referida RG 1:aput eveRlualmoRte firma9a f)er f)raze iRdelermiRade aRtes 9a 
SR!rada em viger desta boi, a asmiRistra~ãe públisa f)romeverá, om prazo Rãe superior a um aRe, seb peRa 
de respeRsabilizaçãe, a reraastuaçãe raara adarataçãe de seus !armes a esta bei eu a resraesti•Ja ressisãe. 
_(R.eda9ão dasa pala MediEla Pro•,is9ria Aº Em 4, 99 2Q15) 

§ 2° As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou 
prorrogáveis por periodo superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da 
entrada em vigor desta Lei, serão, alternativamente: _(Redação dada Qéla Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; _(Incluído 1,ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Art. 83-A. _(VETADO). (Incluído 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

' refereRle a scmvêRies, que fisarãe reslriles a f)arcerias firmaElas 8Rlre es SAies fe9eraE10s. 
Parágrafe úRise. Os soRvêRies e aserEles seRgêReres vigeRtes eRlre as orgaRiza~ees sa sesie9a9e 

si•Jil e a aElmiRistraçãe f)úblisa Ra Elala Ele SR!rasa em viger sesta bei serão exesuta9es até e térmiRG se seu 
fJF3Z9 98 vigêRsia, observaEle o EiiSfJ0SIG AO art. SJ. 

• Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. (Redaç:/jo dada 1,ela 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: 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; _(Incluído 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3°. _(Incluído 1,ela 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 Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente 
de certificação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; _(Incluído 
Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

lí - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, 
• administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015). 
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llí - 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 . 
. (Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade civií que 
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (Incluído Qela Lei nº 
13.204, de 2015) 

1 - promoção da assistência social; _(Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Ili - promoção da educação; _(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV- promoção da saúde; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; _(Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; _(Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015). 
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VII - promoção do voluntariado; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 
FOLHAS 

L.;..;~=z+.e:i==;z61:=::.J 
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; .(Incluído 12,,,e"'lª'-"'=n"--º 

13.204, de 2015) 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 
interesse suplementar; .(lncluido 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste 
artigo. (Incluído r;,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. É vedada ás entidades beneficiadas na forma do art. 84-8 a participação em 
campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas .. {Incluído r;,ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Art. 85. O art. 1° da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999,_passa a vigorar com a seguinte redação: 
('JigêRGia) (VigêRGia) (Vig~ (Yi~ (Vigência) 

" 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 marçg de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XIII: .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (Vigência)_(Vigência) (Yigência) (Yigência)_{Yigência) 

11Art. 3° ...................................................................... . 

2illL:_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: .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015) (Vigência) (Yigência) (Vi~ (\li~ 
.{Vigência) 

'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.' (NRl" 

Art. 86. A Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999,_passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 
15-8: .('l!g~_('ljgêRGia)_(~gênciaL('ljg~_(Vigência) 

"Art. 15-A. (VETADO)." 

" Art. 15-8. 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: 
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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 execuçao 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 transparência e publicidade pre11istas em toc:las as etapas que en\•ol\<eR1 o 
termo de fomento ou de colaboração, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilG em 
que for necessáriG, serão excepcionadas quando se tratar de pragrama de preleção a pessaas ameaçadas 
ou em situaçãa que possa compraR1oter a sua segurança, na forRia do regulaR1onlo. 

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 situaçao que possa 
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento. _(Reda"ªº dada i:iela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 88. !ãsta bei entra em vigar após decorridos 9Q (naventa) dias de sua publicaçãa oficial. 
Art. 88. Esta bei entra em vigor após decorridas âêQ (tr-ezentas e sessenta) dias de sua publicação 

oficial. _(Redação dada pela Medida Pravisória nº 658, de 2Q14). 
Art. 88. Esta bei entra em •Jigor após decorridas âêQ (trezentas e sessenta) dias de sua publicação 

oficial. \Redação dada pela bei nº 1â.1Q2, de 2Q15) 
Art. 88. Esta bei entra em vigar após decorridos 54Q (quinhentGs e quarenta) c:lias de sua publicação 

Gficial. .(Radação dada pela Medic:la Pra•1isória nº ê84, de 2Q15). 

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. (Redação dada i:iela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017 . .(Incluído i:iela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 2° Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da 
data decorrente do disposto no caput. _(Incluído i:iela Lei nº 13.204, de 2015) 

Brasília, 31 de julho de 2014; 193° da Independência e 126º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Guido Mantega 
Miriam Belchior 
Tereza Campel/o 
Clélio Campolina Diniz 
Vinicius Nobre Lages 
Gilberto Carvalho 
Lufs Inácio Lucena Adams 
Jorge Hage Sobrinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .8.2014 

• 
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~ma,a Lanic~!'t 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

• 
No ei~ Relator do presente processo o Vereador: 

'<, -~ ~\)\ 

Em~de~ de 2019. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Pr "dente 
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~ma,a Lan1cy,al7t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• 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. 

DAVI DA SILVA 
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[ 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

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. 

É o nosso parecer. 

Relator 

Sala de Reuniões, em 

03 de dezembro de 2019. 

BUSSOLA 

Presi ente 

LUIZ C ~~RIGUES BARBOSA 
MembebQ_~ 

ERTO MEIRA 
\ 

' 
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~ma,a Lamc~f'tnJ--f ~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• ~~ 
Emj_de ~ de 2019. 

J 
YAS SCIMENTO 

dente 
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~ma,a Lamc~l7t Ei~~~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

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. 

Sala das Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

(J,J-.v. °' t'\Í }Jv. 

CHIARA R NIERI BASSETTO 

elatora 
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~mora LtuUc~~~::::s~~==::~= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relatora 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019 . 

ALEX 

Membro 

NDRO BUSSOLA 

ftulllicaçio da Pua• 
DisiaOtid da Biuni. 
Dia oY lLI Qàll yç 

lHRlrM~ISUMl 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 09 de dezembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019 . 

JOSE 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

~\~~~ 
RONALDO JOSÍ;CHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7420 
De 1 O de dezembro de 2019 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor 
privado que especifica, visando o atendimento à 
Educação Especial. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, 
mediante Termo de Colaboração, às OSCs do setor privado, ligadas à 
Secretaria Municipal da Educação, visando o atendimento à Educação 
Especial e também a ceder professores às OSCs que atuam em 
caráter substitutivo, visando o atendimento à Educação Especial, nos 
montantes per capita fixados e nos respectivos totais estimados, 
conforme especificados abaixo: 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação 
Especial, com transferência per capita fixada em R$ 376,26 
(trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme 
quadro abaixo: 

Nº Valor Valor anual Valor da 
Valor total ases verba verba auxHlo alunos Mensal subvenrão 3% 

estimado ano 

Associação de Pais 
e Amigos dos 

722 R$ 271.659,72 R$ 3.259.916,64 R$ 97.797,50 R$ 3.357.714,14 Excepcionais de 
Bauru -APAE 
Associação de Pais 
para a Integração 

100 R$ 37.626,00 R$ 451.512,00 R$13.545,36 R$ 465.057,36 Escolar da Criança 
Esoecial - APIECE 
Lar Escola Santa 

65 R$ 24.456,90 R$ 293.482,80 R$ 8.804,48 R$ 302.287,28 Luzia oara Ceaos 
SORRI- Bauru 650 R$ 244.569 00 R$ 2.934.828 00 R$ 88.044 84 R$ 3.022.872 84 

TOTAL 1537 R$ 578.311.62 R$ 6.939.739 44 R$ 208.19218 R$ 7.147.931.62 

TABELA DE PROFESSORES - CESSÃO 

ases Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 

Associação de Pais e Amigos 3 30 
dos Excepcionais de Bauru -
APAE 

Associação de Pais para a 1 10 
Integração Escolar da Criança 
Especial - APIECE 

Lar Escola Santa Luzia para o o 
Cegos 

SORRI- Bauru o o 

TOTAL 4 40 
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Art. 2° 

Art. 3° 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.020. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
de janeiro de 2.020. 

Bauru, 1 O de dezembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~~ 
RONALDO J6sÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 256/19 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o 
Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 09 de dezembro de 2019: 

Autógrafo nº 

7414 

7415 

7416 

7417 

7418 

7419 

7420 

7421 

7422 

Decreto nº 

1873 

Referente ao Projeto de Lei 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
da Prefeitura Municipal ao Instituto Adolfo Luiz; 

de autorta desse Executivo, que autortza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as entidades do setor prtvado que 
especifica: 

de autorta desse Executivo, que autortza o Poder Executivo a classificar como ZR-3 a 
área localizada no Jardim lmpertal até as Chácaras Cardoso, acompanhando a Avenida 
José Vicente Aiello: 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, á Organização da Sociedade Civil - OSC do 
setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil: 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as Organizações da Sociedade Civil 
do setor privado que especifica: 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs, 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Especial; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento Exercício de 2019; 

de autoria deste Legislativo, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórtos privados localizados no Município de Bauru de informar aos pacientes e 
usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos 
de saúde em consultas, exames e cirurgias e dá outras providências; 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Câmara - Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Bauru, relativas ao exercício de 2017, 
responsável Clodoaldo Armando Gazzetta. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 
de distinção e apreço. 

SEGALLA 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAtZEITA 
Prefeito Municipal de Bauru -------
NESTA 

--
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OF. EXE Nº 505/19 
P. 109.921/19 

JPROC. N2 
FOl.'HAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de dezembro de 2.019. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a O 7.304/19 que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos públicos, mediante Termo ão, às Organ ções da Sociedade Civil - OSCs 
do setor privado que especifica, visando o aten · to à Educa o Espe · . 

Atenciosas saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

------

1 
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P. 109.921/19 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.304, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor 
privado que especifica, visando o atendimento à 
Educação Especial. 

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 o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Termo de Colaboração, às OSCs do 
setor privado, ligadas à Secretaria Municipal da Educação, visando o atendimento à Educação Especial e 
também a ceder professores às OSCs que atuam em caráter substitutivo, visando o atendimento à Educação 
Especial, nos montantes per capita fixados e nos respectivos totais estimados, conforme especificados abaixo: 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com transferência per capita 
fixada em R$ 376,26 (trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme quadro abaixo: 

Nº Valor 
Valor anual Valor da 

Valor total 
OSCs alunos Mensal verba verba auxílio estimado ano subvenção 3% 

Associação de Pais e 
Amigos dos 722 R$ 271.659,72 R$ 3.259.916,64 R$ 97.797,50 R$ 3.357.714,14 
Excepcionais de 
Bauru-APAE 
Associação de Pais 
para a Integração 

100 R$ 37.626,00 R$ 451.512,00 R$13.545,36 R$ 465.057,36 
Escolar da Criança 
Esoecial - APIECE 
Lar Escola Santa 65 R$ 24.456,90 R$ 293.482,80 R$ 8.804,48 R$ 302.287,28 Luzia para Cegos 
SORRI- Bauru 650 R$ 244.569,00 R$ 2.934.828,00 R$ 88.044,84 R$ 3.022.872,84 

TOTAL 1537 R$ 578.311,62 R$ 6.939.739,44 R$ 208.192,18 R$7.147.931,62 

TABELA DE PROFESSORES - CESSÃO 

OSCs Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 

Associação de Pais e Amigos dos 3 30 
Excepcionais de Bauru - APAE 

Associação de Pais para a Integração 1 10 
Escolar da Criança Especial -
APIECE 

Lar Escola Santa Luzia para Cegos o o 

SORRI- Bauru o o 

TOTAL 4 40 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual do 
exercício financeiro de 2.020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Ref. Lei n' 7.304/19 

Art. 3° 

Bauru, 1 O de de 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-í1JJ ,/ , , , '. ~ cv\Q._ 
ISABEtêiusYINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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