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Julgamento da Primeira Prestação de Contas Anual do Termo de Colaboração n.º 09/2016
Período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017

Tratam-se estes autos do Termo de Colaboração n.º 09/2016, ﬁrmado entre esta
Secretaria e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro Social Formar, cujo objeto, meta e
vigência, conforme Extrato do Termo de Colaboração publicado na p. 42 do DODF n.º 136, de
18/07/2016 (4709572), compreendem:

“OBJETO PACTUADO: Realizar, em regime de mútua colaboração, a
implantação e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos; META DE
ATENDIMENTO: Ofertar 120 (cento e vinte) vagas no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
de 06 a 17 anos; [...] DA VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO: A
presente parceria terá vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data da
sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses;
ASSINATURA: 01/07/2016”

Assim, trata-se de parceria para qual são exigidas prestações de contas anuais,
conforme definiu o artigo 64 do Decreto n.º 37.843, de 13 de dezembro de 2016, in verbis:

Art. 64. Nas parcerias com vigência superior a um ano, haverá prestação de
contas anual, que consis rá em relatório parcial de execução do objeto,
apresentado pela organização da sociedade civil no prazo de noventa dias
após o fim de cada exercício.
§ 1º Para ﬁns do disposto neste ar go, considera-se exercício cada
período de doze meses da data de celebração da parceria. (Grifei)

A ﬁm de atender esse comando, a OSC apresentou ao gestor da parceria, servidor André
Carvalho de Paula – Mat. 190.037-4, o Relatório Parcial de Execução do Objeto (5514810, 5514998,
5515759, 5515928, 5516162, 5516847, 5516967).
Neste ponto, cumpre-me destacar as atribuições do gestor previstas no Decreto n.º
37.843, de 13 de dezembro de 2016, assim disciplinadas:

Art. 52. São atribuições do gestor da parceria:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao administrador público fatos que comprometam ou possam
comprometer a execução da parceria e indícios de irregularidades,
indicando as providências necessárias;
III - emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV - emi r parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas
anual, quando houver, e da prestação de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação, quando for o caso; e
VI - emi r parecer técnico sobre solicitação de ressarcimento mediante
ações compensatórias, quando houver. (Grifei)

Dessa forma, conclui-se que novo paradigma estabelecido pela Lei nº 13.019/2014,
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que foi regulamentada pelo
Decreto n.º 37.843, de 13 de dezembro de 2016, o gestor assumiu papel de protagonista na análise da
prestação de contas, vez que, além de acompanhar e ﬁscalizar a execução da parceria durante sua
vigência, dele também é a atribuição de emi r o parecer técnico conclusivo acerca do Relatório de
Execução do Objeto. A atribuição do gestor de emitir o parecer, na opinião deste subscritor, decorre do
fato de a análise da prestação de contas ser focada no alcance das metas e no cumprimento do objeto
pactuado.
Nesse contexto, o gestor após analisar a Prestação de Contas apresentada, emi u o
Relatório (5517233), no qual consta o seguinte parecer:

“De acordo com visitas técnicas ao Centro Social Formar e pelas
informações apresentadas pela OSC por meio do relatório, e outras vias
de coleta de dados, iden ﬁcamos que o Serviço prestado pela En dade se
encontra de acordo com a Parceria ﬁrmada e com o Plano de Trabalho.
Manifesto favorável à manutenção da Meta pactuada (120 atendidos).
Veriﬁca-se que há sa sfação por parte de seus atendidos (crianças,
adolescentes e familiares) no que se refere às a vidades desenvolvidas e
é veriﬁcado um ﬂuxo de informações entre a En dade e o CRAS de
Referência. Observamos que as a vidades e os recursos ﬁnanceiros
u lizados estão de acordo com o Plano de Trabalho e, por isso,
recomendo a aprovação da execução parcial do objeto pela autoridade
competente.”

Por ﬁm, conforme deﬁniu MROSC, compete ao administrador público a responsabilidade
de julgar as contas apresentadas, u lizando-se, como subsídio, o parecer técnico e, quando for o caso,
os pareceres financeiro e jurídico.
Assim, nos termos da delegação de competência prevista no art. 1º, a, da Portaria
SEDESTMIDH nº 230, de 3 de outubro de 2017, e a par r da análise do Relatório Parcial de Execução
do Objeto (5514810, 5514998, 5515759, 5515928, 5516162, 5516847, 5516967) e do Relatório
(5517233), CONCLUO pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS referente ao período de 1º de julho
de 2016 a 30 de junho de 2017, primeiro exercício de vigência do Termo de Colaboração n.º
09/2016.
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