LEI 13.019, DE 31 JULHO DE 2014 – PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS – NOVIDADES
Lei 13.019/2004 – link
OSCIPS – Art. 4o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às
relações da administração pública com entidades qualificadas como
organizações da sociedade civil de interesse público, de que trata a Lei n o
9.790, de 23 de março de 1999, regidas por termos de parceria.
PUBLICIDADE – Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu
sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas, em ordem
alfabética, pelo nome da organização da sociedade civil, por prazo não
inferior a 5 (cinco) anos, contado da apreciação da prestação de contas final
da parceria.
Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar, em seu sítio na
internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas
com o poder público.
CHAMAMENTO PÚBLICO – Art. 24. Para a celebração das parcerias
previstas nesta Lei, a administração pública deverá realizar chamamento
público para selecionar organizações da sociedade civil que torne mais
eficaz a execução do objeto.
Art. 29. Exceto nas hipóteses expressamente previstas nesta Lei, a
celebração de qualquer modalidade de parceria será precedida de
chamamento público.
REQUISITOS – Art. 35. A celebração e a formalização do termo de
colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes
providências pela administração pública:
(...)
g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
VEDAÇÕES – Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de
parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
(...)
III – tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público,
dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera
governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV – tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos
5 (cinco) anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a
rejeição e não forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
(...)
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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 I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2
de junho de 1992.
Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham
por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I – delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do
poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;
II – prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho
administrativo do Estado.
§ único. É vedado também ser objeto de parceria:
I – a contratação de serviços de consultoria, com ou sem produto
determinado;
II – o apoio administrativo, com ou sem disponibilização de pessoal,
fornecimento de materiais consumíveis ou outros bens.
FORMALIZAÇÃO/EXECUÇÃO – Art. 42. As parcerias serão formalizadas
mediante a celebração de termo de colaboração ou de termo de fomento,
conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais:
(...)
XIV – a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar
os recursos na conta bancária específica da parceria em instituição
financeira indicada pela administração pública;
CONTRATAÇÕES/COMPRAS FEITAS PELA ENTIDADE – Art. 43. As
contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas
com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão
observar os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da
probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da
isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a
busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o
regulamento de compras e contratações aprovado para a consecução do
objeto da parceria.
§ 1o O processamento das compras e contratações 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.
DESPESAS – Art. 45. As parcerias deverão ser executadas com estrita
observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:
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I – realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar;
II – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias;
III – modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que
seja previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela
administração pública;
V – utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade
diversa da estabelecida no plano de trabalho;
VI – realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;
VII – efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se
expressamente autorizado pela autoridade competente da administração
pública;
VIII – transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos
políticos ou quaisquer entidades congêneres;
IX – realizar despesas com:
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
administração pública na liberação de recursos financeiros;
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal;
c) pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que
não atendam às exigências do art. 46;
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação
de novas estruturas físicas.
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS – Art. 49. No caso de o plano de trabalho e
o cronograma de desembolso preverem mais de 1 (uma) parcela de repasse
de recursos, para recebimento de cada parcela, a organização da sociedade
civil deverá:
(...)
II – apresentar a prestação de contas da parcela anterior;
MOVIMENTAÇÃO/APLICAÇÃO FINANCEIRA – Art. 53. Toda a
movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
§ único. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO – Art. 59. A administração pública
emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria 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.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS – 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:
I – Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da
sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as
atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de
metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma
acordado, anexando-se documentos de comprovação da realização das
ações, tais como listas de presença, fotos e vídeos, se for o caso;
II – Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal
e o contador responsável, com a descrição das despesas e receitas
efetivamente realizadas.
§ único. O órgão público signatário do termo de colaboração ou do termo de
fomento deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente:
I – relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da
parceria, nos termos do art. 58;
II – 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.
AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – Art. 72. As prestações de
contas serão avaliadas:
I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão
dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos de gestão do responsável;
II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte em dano ao
erário;
III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
SANÇÕES – Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano
de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a
administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar termos de fomento, termos de colaboração e
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contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
III – declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou
celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos 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 pelos
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso II deste artigo.
VIGÊNCIA – Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias de sua publicação oficial. – NOVEMBRO 2014
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