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Apresentação 

 
Com este manual, a Controladoria Geral do Município busca orientar e 

auxiliar as Organizações da Sociedade Civil, tomadoras de recursos, através de 

convênio firmados entre o Município de Ponta Grossa através de sua 

Administração Direta e Indireta. 

Esse documento tem como objetivo principal as prestações de contas 

realizadas pelas entidades através do SIT – Sistema Integrado de Transferências 

e STVM – Sistema de Transferências Voluntárias Municipais. 

A Lei nº 13019/2014 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. 

Assim, apresentamos este Manual no sentido de uniformizar os 

procedimentos a serem adotados, inclusive para orientar os agentes públicos que 

participarão do processo, seja da administração direta ou indireta, no intuito 

único de proteger o patrimônio público municipal. 



4 
 

1 – Transferências Voluntárias 

 
“Todo repasse de recursos por entidades da Administração Pública 

Estadual ou Municipal a outra pessoa jurídica de direito público ou privado da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou a pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, a título de convênio, colaboração, fomento, 

parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres, que não 

decorra de determinação constitucional ou legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde”. (fonte: material de capacitação do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná) 

As transferências voluntárias, para efeitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), compreendem a entrega de recursos correntes ou de capital a outro 

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 

não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde. 

Na prática corresponde a transferência financeira de recursos de um ente 

da Federação para outro, geralmente de Estados para Municípios e da União para 

Estados e Municípios. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece determinadas exigências para 

a realização de transferência voluntária entre entes da federação além daquelas 

que vierem ser estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Existência de dotação específica. Ente da Federação deve dispor em 

seu orçamento anual de dotação específica para realização das 

transferências voluntárias. 

 Observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição 

Federal o qual estabelece que é vedada a transferência voluntária 

de recursos pelos Governos Federal e Estaduais para pagamento de 

despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
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2 – 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 Federal 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 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; 

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. 

 
 

 

3 - Recursos 

 
Atualmente são repassadas às Organizações da Sociedade Civil, recursos 

para a utilização em três modalidades específicas: custeio, investimento e salário. 

a) Custeio: é específico para gastos com despesas que englobam serviços, 

tais como: luz, água, telefone, internet, serviços de terceiros, gastos com 

materiais efêmeros, ou seja, de pouca duração, entre outros que podem ser 

observados no plano de aplicação. 

b) Investimento: para aquisição de bens e serviços de engenharia e/ou 

para o tomador, também especificados no plano de aplicação. 
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c) Salário: remuneração dos profissionais contratados durante a vigência 

da parceria pelas Organizações da Sociedade Civil por regime CLT, que recebem 

pelos serviços executados, englobam 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, conforme comando do Art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014, 

alterada pela 13.204/2015. 

Essas modalidades devem estar previstas no Plano de Aplicação, 

especificando os valores através das rubricas corretas. 

 

 
a. Despesas Administrativas 

 

Conforme Acórdão 3787/17 – Tribunal Pleno TCE/PR: 
 

É possível a previsão, em transferência voluntária, de pagamento de 

despesas administrativas, desde que observadas as seguintes condições: 

a) expressa previsão das despesas no termo de transferência e no 

respectivo plano de trabalho; 

b) previsão de todos os custos administrativos no objeto da transferência 

e no plano de trabalho, em valores nominais, com precisa discriminação e 

descrição da natureza e da finalidade individual de cada parcela; 

c) obediência ao disposto no art. 47 da Lei 13.019/14 e 
 

d) apresentação de documentos suficientes para se verificar que os 

mesmos comprovantes de despesas não foram utilizados em outros processos de 

prestação de contas, nos casos de a tomadora receber recursos em mais de um 

termo de transferência. 

 

 
b. Pagamento de verbas rescisórias 

 

Conforme Acórdão nº 6453/2014 – Tribunal Pleno: 
 

É possível o pagamento de verbas rescisórias com recursos oriundos de 

convênio, desde que (1) previstas no respectivo termo de convênio ou 
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instrumento congênere, (2) contemporâneas e proporcionais ao período de 

execução, (3) decorrentes direta e logicamente da execução do objeto e (4) 

estejam suficientemente especificadas, detalhadas e comprovadas. 

É possível o pagamento do saldo de salário, das férias proporcionais + terço 

constitucional, das férias vencidas + terço constitucional (quando for o caso), do 

13º salário e do FGTS, não se admitindo, contudo, o pagamento de aviso prévio 

indenizado, multa do FGTS, dobra relativa às férias vencidas e quaisquer outras 

despesas decorrentes de descumprimento da lei ou de culpa por parte do 

empregador/tomador. 

Não esquecendo que as despesas devem corresponder ao período de 

execução do Termo de Colaboração. 

 
 

 

4 – Movimentação Financeira 

 
Os recursos são repassados por meio de conta corrente aberta pelo 

Tomador antes da assinatura do Termo de Colaboração, atendendo o Art. 51. da 

Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei 13.204/15: 

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 (Redação dada pela 

Lei Federal nº 13.204/2015. (nosso grifo) 

Atende também à Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 

46/2014 do Tribunal de Contas do Paraná, sendo esta conta única, específica da 

parceria, em nome da Organização da Sociedade Civil, para a finalidade a que se 

destinam. 

A movimentação financeira refere-se à utilização dos recursos repassados 

pelo Município/CONCEDENTE e que devem ser utilizados de forma adequada e 

transparente, conforme a seguir: 
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a. Utilização da Conta da Parceria 

 

É importante lembrar que a conta bancária da parceria é utilizada apenas 

e exclusivamente para a movimentação dos valores disponibilizados pelo Termo 

de Colaboração firmado entre a Organização da Sociedade Civil e o órgão 

concedente do Município de Ponta Grossa, conforme Art. 13 da Resolução nº 

28/11 alterada pela Resolução nº 46/2014: 

§ 4º Os recursos da conta específica somente poderão ser 

utilizados para pagamento de despesas previstas no plano de 

aplicação. (Nosso grifo) 

Conforme Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela 13.204/2015: 
 

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. (Nosso 

grifo) 

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito 

na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 

prestadores de serviços. 

Salvo os casos em que o Tomador justifique perante a Concedente a 

inviabilidade de pagamento individualizado. 

No SIT: Anexar no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná: 
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Na seguinte ordem: 
 

1 - O Extrato da conta corrente da parceria aparecendo o débito total 

referente ao valor total dos vencimentos e salários do mês; 

2 – Extrato do serviço (folha de pagamento) bancário contratado pela 

Organização da Sociedade Civil onde consta: Nome, CPF, Nº de conta corrente e 

valor de cada funcionário por ela contratado; 

3 – Planilha (cálculos de rescisões) devidamente assinada pelo Presidente 

da Organização da Sociedade Civil e Contador da mesma, identificando cada 

funcionário que é pago com o dinheiro da parceria, tendo os seguintes dados: 

nome completo, CPF, valor pago referente à parceria (ANEXO I). 

 
 

Lembramos ainda que os funcionários contratados pelas Organizações da 

Sociedade Civil deverão ter conta bancária de sua titularidade (na transferência 

que irá aparecer no extrato bancário da parceria deverá aparecer o CPF ou Nome 

do funcionário contratado pela Organização), atendendo, dessa forma, o 

comando legal do Art. 53 da Lei Federal. 13.019/2014 alterada pela Lei Federal 

13.204/2015. 

 
 

Só serão permitidos pagamentos em espécie se houver a previsão no Plano 

de Trabalho sendo autorizado previamente pela concedente. 
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Somente em casos omissos, conforme o Art. 53 na Lei Federal nº 

13.019/2014 alterada pela Lei Federal 13.204/2015, poderá ser autorizado 

pagamento em espécie, nos seguintes casos: 

§ 2º Demonstrada a impossibilidade física de pagamento 

mediante transferência eletrônica, o termo de colaboração 

ou de fomento poderá admitir a realização de pagamento em 

espécie (incluído pela Lei Federal nº 13.204/15) (Nosso grifo). 

 

 
b. Certidão Negativa 

 

Conforme Acórdão nº 4182/15 – Tribunal Pleno – TCE/PR o tomador deve 

apresentar as certidões negativas para recebimento de parcela de recursos 

financeiros de convênio durante a sua execução, ainda que o termo não preveja 

tal exigência, desde que haja motivação pertinente e seja a solução menos 

gravosa ao interesse público. 

Caso a entidade repassadora dos recursos tenha motivado a exigência das 

certidões e o tomador não as tenhas apresentado ou motivado a situação de 

ausência com lastro probatório adequado haverá irregularidade no convênio por 

descumprimento à norma legal que autoriza a administração pública a verificar 

as condições de habilitação durante a fase de execução. 

 
 

 

5 – Aplicação Financeira 

 
O correto é utilizar-se da Caderneta de Poupança tendo em vista que se 

trata de dinheiro público, sendo que esta aplicação é a única que não apresenta 

risco. 

 

 
a. Rendimentos 

 

Os rendimentos da aplicação financeira só poderão ser utilizados pelo 

Tomador com autorização prévia da Concedente com Termo Aditivo de Valor 
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entre as partes, três meses antes do final da vigência da parceria. Caso contrário, 

deverão ser devolvidos no final da vigência da parceria, antes da sua finalização, 

para que não acarrete injeção de recursos, inchando, inflando o valor final, o que 

não é permitido, podendo ocorrer ressalvas mediante análise da Concedente. 
 
 
 

 

 
 Depósito de Recursos Próprios: não poderá ser utilizado, salvo em casos 

de falta ou atraso dos repasses efetuados pela Concedente. 

Ocorrendo o Repasse de Recursos Próprios, a devolução deverá ocorrer 

com o mesmo valor de numerário para dessa forma facilitar a conferência e 

controle. 

Caso seja comprovado devolução de numerário superior ao Depósito de 

Recursos Próprios, a entidade será notificada a devolução dos valores ao 

Concedente. 

 

 
 Depósito de Contrapartida: a contrapartida deve constar no Termo de 

Colaboração, conforme consta na Resolução nº 28/11 alterada pela 

Resolução nº 46/2014 do TCE –PR: 
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Art. 13. Os recursos repassados e a contrapartida financeira, 

quando prevista pelo termo de transferência, deverão ser 

depositados e movimentados na mesma conta corrente 

específica em instituição financeira oficial; 

Art. 14. A contrapartida, quando houver, deverá ser 

depositada, no mínimo, proporcionalmente, na mesma data 

da liberação da primeira ou da única parcela da transferência 

ou conforme estabelecido no ato da transferência ou no 

cronograma de desembolso da Resolução nº 28/11 do TCE – 

PR. 

A Organização da Sociedade Civil/Tomador que paga INSS Patronal, 

recolhido por meio da mesma guia de recolhimento referente ao INSS do salário, 

deve ser lançada separadamente no Sistema Integrado de Transferência – SIT do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná de acordo, com a respectiva rubrica 

(vencimentos e salários ou patronal). Exemplo: 
 

 
 

b. Imposto de Renda sobre aplicações financeiras 

 

Conforme Acórdão nº 672/2018 – Tribunal Pleno – TCE/PR, a entidade 

convenente beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, 
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alínea "c", da Constituição Federal que não fizer valer o seu direito junto às 

instituições financeiras deve devolver aos cofres públicos o imposto incidente 

sobre os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras dos recursos do 

convênio. Tratando-se de entidade que não fizer jus a essa imunidade, poderá ser 

descontado, dos rendimentos a serem restituídos ao Poder Público, o montante 

debitado a título de tributação sobre a renda. 

Os rendimentos das aplicações financeiras devem ser lançados na 

prestação de contas do sistema eletrônico do Tribunal pelo seu valor bruto, e a 

tributação eventualmente incidente deve ser informada de maneira 

discriminada. O imposto retido não deve ser informado como despesa de 

execução. 

É despicienda a previsão, no plano de trabalho, do valor estimado dos 

tributos a eventualmente incidir sobre os rendimentos auferidos a partir da 

aplicação financeira dos recursos. Contudo, é imprescindível a expressa 

indicação, no instrumento do convênio, a respeito da condição do tomador, se 

beneficiário ou não da imunidade do imposto de renda. 
 
 
 
 

6 – Realização de Despesas e Pesquisa de 

Preços 

 
O planejamento de despesas deverá ser de acordo com o previsto no plano 

de aplicação do Plano de Trabalho, ou seja, conforme rubricas selecionadas pela 

Tomadora e devidamente acordado entre as partes. As aquisições ou prestações 

de serviços devem ser precedidas de no mínimo 03 (três) pesquisas de preços 

para o caso em que a parceria for firmada com instituições privadas sem fins 

lucrativos, sendo os orçamentos apresentados em papel timbrado da prestadora 

de serviço e/ou fornecedor com carimbo e CNPJ, objetivando a economicidade 

dos recursos públicos. 

Caso os recursos recebidos atendam às necessidades globais de 

manutenção do Tomador por um determinado período, o representante legal da 

Parceria deverá programar as compras e serviços, buscando sempre a 

compatibilidade entre suas necessidades e a disponibilidade dos recursos, ou, 

excepcionalmente, utilizando-se dos depósitos de recursos próprios da forma 
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como descrito anteriormente. As aquisições devem ser efetuadas exclusivamente 

por meio de pagamento à vista e não devem ser efetuadas via Internet. 

No caso de prestação de serviços, consultar a situação cadastral da 

empresa junto à Receita Federal (situação de regularidade e descrição da 

atividade - se pode prestar aquele tipo de serviço), bem como a Certidão Negativa 

de Débitos Municipais da Empresa junto à Prefeitura. 

 
 

Antes da realização da despesa com aquisição de materiais, consultar a 

situação cadastral da empresa junto à Receita Estadual (situação de regularidade 

e descrição da atividade - se pode fornecer aquele tipo de material, bem como a 

Certidão Negativa da Empresa junto à Receita Federal). 

O Tomador só poderá realizar uma despesa quando possuir o recurso na 

conta da parceria, em hipótese alguma fazer aquisições a prazo ou mesmo 

parceladas. 

Lembramos que estamos tratando de dinheiro público, dessa forma o 

Tomador só poderá fazer aquisições com pagamentos à vista. 

Lembramos ainda que quando houver alguma aquisição que foi realizada 

em desacordo com o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação pactuado, o Tomador 

deverá realizar a devolução do valor, devidamente atualizado utilizando na 

calculadora do site do TCE – PR. 

 

 
a) Sobre a pesquisa de preços: 

 

Consta na Resolução nº 28/11 alterada pela Resolução nº 46/2014 TCE-PR: 
 

Art. 18. No caso de entidades privadas não sujeitas a 

regulamento próprio para aquisição de bens e contratação 

de obras e serviços, o gestor deverá observar os princípios 

inerentes à utilização de valores e bens públicos, entre os 

quais o da moralidade, da impessoalidade, da 

economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia. 

§ 1º O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser 

comprovado mediante prévia pesquisa de preços junto a, no 

mínimo, 03 (três) fornecedores do ramo do bem ou do serviço 
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a ser adquirido, sob pena de responsabilidade pelos atos de 

gestão antieconômica. 

§ 2º Os orçamentos deverão estar datados e discriminados 

de maneira que permitam comprovar que foi assegurada a 

isonomia aos interessados para fornecer o bem ou o serviço 

cotado. 

Para melhor análise dos valores, como também do retorno às empresas 

consultadas, é preciso uma relação dos ganhadores da pesquisa de preços, 

deixando visível aquele que apresentou a melhor oferta por item, bem como 

inseri-la no SIT – TCE/PR, juntamente com as pesquisas realizadas. Esta relação 

deve estar devidamente datada e assinada pela Conveniada. 

Conforme Instrução Normativa nº 61/11, art. 9º que regulamenta a 

Resolução nº 28/2011: 

§ 2º Na análise da economicidade das aquisições realizadas 

referida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os 

preços válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, 

apresentados em orçamentos com a indicação do valor 

unitário dos serviços ou produtos. 

§ 3º Nos casos de ofertas de encartes, tabloides, anúncios de 

internet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar 

impressos e corresponderão a uma proposta válida para o 

item pesquisado. 

Na pesquisa de preços não deve ser citada a marca do produto, apenas a 

especificação (características). 

A pesquisa de preços não deve ter rasuras, devendo ser confeccionada em 

papel timbrado da empresa fornecedora da pesquisa, datada com validade, 

apresentando valor unitário dos itens e assinada pelo responsável legal da 

empresa mesma. Far-se-á a pesquisa de preços a cada aquisição (compra), 

INCLUSIVE para combustíveis. 
 

Devem ser anexados no SIT – TCE PR, conforme Art. 15 art. 15, § 8º, inciso 

II, alíneas d e e da Instrução Normativa nº 61/11 do TCE/PR: 
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Art. 15. As entidades obrigadas a utilizar o SIT nos termos da 

Resolução 28/2011 deverão informar e atualizar 

bimestralmente os dados exigidos pelo sistema. 

(...) 
 

§ 8º Deverão ser anexados, no mínimo, os seguintes 

documentos: 

(...) 
 

II – Pelo tomador dos recursos: 
 

(...) 
 

d) orçamentos e pesquisas de preços realizados pelas 

entidades privadas; 

e) relação dos ganhadores das pesquisas de preços; 
 
 

Atentar para não realizar orçamentos em empresa que possuem 

similaridade dos sócios proprietários, endereço, CNPJ. Caso isso ocorra, poderá 

ser solicitado a devolução dos recursos ao Concedente. 

 

 
b) Quanto à documentação das despesas 

 

Devem apresentar comprovantes de despesas para fornecimento de 

material ou prestação de serviços, quando o contratado for: 

 Pessoa Jurídica: Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Nota Fiscal 

Eletrônica, Cupom Fiscal, devidamente discriminado e Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços. 

 Produtor Rural: devidamente cadastrado na Prefeitura local – Nota Fiscal 

de Produtor. 

 Pessoa Física: são aceitas somente RPAs – Recibos de Pessoa Autônoma. 

Os comprovantes de despesas, Notas Fiscais e Cupons Fiscais deverão ser 

emitidos em nome da Conveniada, com CNPJ e Inscrição Estadual. 
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Termo de Colaboração nº /   

Órgão Concedente:      

Rubrica Despesa:                                                                    

Data do Recebimento: / /   

Recebido por:    

c) Notas e Cupons Fiscais 

 

Segundo Art. 19 da Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 

46/2014-TCE/PR: 

Art. 19. A comprovação das despesas efetuadas se dará por 

notas fiscais e demais documentos comprobatórios, 

revestidos das formalidades legais, os quais deverão conter, 

além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa 

menção ao número do convênio, seguido do ano e do nome 

ou da sigla do órgão concedente. 

O Tomador deve estar atento à aplicação dos recursos, principalmente no 

que se refere à contratação de serviços e aquisição de bens, sempre utilizando 

carimbos que identifiquem o número da parceria nas notas e cupons fiscais, além 

de acusar o recebimento/finalização dos produtos e serviços nos documentos 

comprobatórios de despesas conforme exemplo abaixo: 

Modelo Carimbo para comprovação de aquisição/recebimento de 

produtos e serviços: 
 

 

 

É importante ressaltar que os carimbos não podem ser colocados no verso 

da nota, mas sim, em espaços em branco, que não comprometam as informações 

contidas na mesma. 

O uso do carimbo se faz necessário para evitar que uma mesma Nota Fiscal 

seja utilizada como despesas em Termos de Colaboração diversos. 

As Notas Fiscais deverão ser devidamente detalhadas com itens, 

quantidades e valores (unitário e total) e não poderão conter rasuras ou 
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emendas. Quando tratar de prestação de serviços de manutenção, mencionar o 

local/ambiente. 

Para validação das notas fiscais apresentadas no SIT, deverá a UGT – 

Unidade de Gestão e Transferências, validar o documento no site do município, 

ou do Governo do Estado. 

Para notas de prestação de serviços emitidas no município de Ponta Grossa 

o endereço para validação é: https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar- 

documento-fiscal. 
 

Para consultar nota fiscal de produtos emitidas no Estado do Paraná o 

endereço para validação é: 

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/nfe.php?consulta=com 

pleta. 
 
 
 
 

7 – Vedações 

 
É vedada a inclusão, no termo de transferência, sob pena de nulidade, de 

sustação do ato e de imputação de responsabilidade pessoal ao gestor e ao 

representante legal do órgão concedente, de cláusulas ou de condições que 

prevejam ou permitam: 

I – Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 

similar; 

II – Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou 

empregado integrante de quadro de pessoal da administração pública, direta ou 

indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência 

técnica, ressalvadas as hipóteses previstas em lei; 

III – Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo 

de transferência; 

IV – Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda 

que em caráter de emergência; 

V – Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
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VI – Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 
 

VII – Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, 

decorrentes de culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo 

descumprimento de determinações legais ou conveniais; 

VIII – Realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o 

objeto do termo de transferência e da qual não constem nomes, símbolos, 

imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou de servidores públicos; 

IX – Repasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do ato 

de transferência; transferência de recursos a terceiros que não figurem como 

partícipes do termo de transferência; 

X – Transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer 

entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios; 

XI – Transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social 

a instituições privadas com fins lucrativos e a instituições privadas sem fins 

lucrativos não declaradas de utilidade pública; 

XII – Transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que 

tenham como dirigentes ou controladores: 

a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo 

Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, 

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; 

b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos ou 

do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a inexistência de conflito com o 

interesse público. 
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8 – Finalização da Prestação de Contas 

 
O Tomador terá 30 (trinta) dias após o fim da vigência do Termo de 

Parceria para finalizar a prestação de contas no Sistema Integrado de 

Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tomando os 

seguintes cuidados: 

 Saldos referentes a custeio, investimento e rendimentos se não utilizados 

deverão ser devolvidos ao Concedente. 

 
 

 

9 – Demais atribuições das Organizações da 

Sociedade Civil 

 
Deverá cumprir conforme Resolução nº 28/11 alterada pela Resolução nº 

46/2014 e Instrução Normativa nº 61/11, do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, o cronograma de fechamentos bimestrais no Sistema Integrado de 

Transferências – SIT do TCE PR, conforme tabela abaixo. Lembramos que o não 

cumprimento dos prazos acarretará Notificações por parte da Concedente e 

posteriormente possível multa por parte do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 
 

 

BIMESTRES TOMADOR 

1º JANEIRO/FEVEREIRO MARÇO 

2º MARÇO/ABRIL MAIO 

3º MAIO/JUNHO JULHO 

4º JULHO/AGOSTO SETEMBRO 

5º SETEMBRO/OUTUBRO NOVEMBRO 

6º NOVEMBRO/DEZEMBRO JANEIRO 
 
 

 Deixar atualizados mensalmente os lançamentos no Sistema Integrado de 

Transferências/SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

 Realizar os lançamentos corretamente em cada bimestre, utilizando as 

rubricas corretas para cada despesa efetuada; 
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 Fazer aplicação financeira e anexar mensalmente o extrato; 

 Não utilizar a conta da Parceria para outros fins; 

 Não depositar recursos próprios, salvo nos casos de atraso da concedente; 

 Realizar no mínimo 03 (três) pesquisas de preço antes de qualquer 

compra, conforme legislação vigente; 

 Fazer os pagamentos das despesas conforme o Plano de Aplicação da 

Parceria, anexo no SIT-TCE/PR, e lançar no sistema assim que sejam 

efetuados; 

 Acompanhar periodicamente e atender as solicitações nas avaliações dos 

analistas da Controladoria Geral do Município e/ou Unidade de Gestão de 

Transferência, através do Sistema de Transferências Voluntárias 

Municipais – STVM, atendendo os prazos previstos, sob pena de bloqueio 

da Certidão Liberatória Municipal. 

 Manter atualizado o Sistema Integrado de Transferências-SIT do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná; 

 Enviar documentações a UGT – Unidade de Gestão de Transferência ou até 

mesmo aos membros da Comissão de Avaliação e Monitoramento sempre 

que sejam solicitados, seja por ofício ou via STVM; 

 Manter e-mail atualizado da Organização da Sociedade Civil no cadastro 

junto ao STVM – Sistema de Transferência Voluntária Municipal, fazendo 

a verificação diária, pois este é o meio de comunicação para envio de 

instruções e informações às Parcerias; 

 Seguir as orientações contidas neste Manual, bem como a Lei Federal nº 

13.019/2014 alterada pela 13.204/2015, na Resolução nº 28/11 alterada 

pela Resolução nº 46/2014 e Instrução Normativa nº 61/11 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 12.120/2016, Decreto 

Municipal nº 16.832/2020 e demais legislações vigentes. 

 

 

10 – Sanções para o Tomador 

 
Após 02 (duas) Notificações recebidas pelo Tomador da mesma 

ocorrência, a Concedente irá iniciar Procedimento Administrativo que poderá se 

transformar em Processo de Tomada de Contas Especial, nos termos Art. 19 da 

Instrução Normativa nº 61/2011 e do Regimento Interno ambos do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná. 

Insta salientar ainda, a importância por parte das Organizações da 
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Sociedade Civil, quanto à necessidade de averiguação, se o funcionário (a) a ser 

contratado encontra-se contemplado pelo Programa Bolsa Família do Governo 

Federal. 

Deste modo, após a contratação com recurso da Parceria, a Organização 

deverá instruir ao seu contratado, funcionário (a), que atualize o cadastro único 

para Programas Sociais do Governo Federal junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), informando a renda familiar atual a 

partir da contratação pela Organização da Sociedade Civil. 

Sugerimos ainda, que na contratação de seus funcionários (a), com 

recursos públicos municipais, seja solicitada Declaração do mesmo que ele não é 

detentor de contemplação do Programa Bolsa Família ou que irá providenciar sua 

baixa no prazo de 30 (trinta) dias após sua contratação. 

Tal orientação funda-se no fato de se tratar de um programa direcionado 

às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo País, de modo 

que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

 

 

11 – Fiscalização 

 
Ao celebrar o ato de transferência, a Concedente indicará um responsável 

técnico, o qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

transferência e da execução do respectivo objeto, e que será responsável pela 

emissão dos seguintes documentos destinados a atestar a adequada utilização 

dos recursos: 

I – Termo de Acompanhamento e Fiscalização: emitido sempre que houver 

alguma verificação ou intervenção do fiscal responsável, onde deverá 

documentar a atividade ocorrida, bem como a condição em que se encontra a 

execução do objeto naquele momento, destacando inclusive, a omissão do 

tomador dos recursos quando não houver a execução do objeto ou divergências 

deste em relação ao pactuado; 

II – Certificado de Conclusão ou de Recebimento Definitivo da Obra: documento 

circunstanciado emitido ao final do acompanhamento da aplicação dos recursos 

destinados à execução de obras por intermédio do qual se certifica a adequação 

do objeto aos termos do termo de transferência; 
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III – Certificado de   Instalação   e   de   Funcionamento   de   Equipamentos: 

documento por intermédio do qual se certifica que os equipamentos: 
 

(a) foram adquiridos conforme previsto pelo termo de transferência; 
 

(b) estão adequadamente instalados; 
 

(c) estão em pleno funcionamento nas dependências do tomador dos 

recursos ou em outro local designado pelo termo de transferência; e 

(d) em uso na atividade proposta; 
 

IV – Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira: documento emitido nos 

casos em que o objeto ainda não tenha sido concluído, mas a proporção já 

executada possibilita a colocação do objeto em uso, certificando se o percentual 

físico executado é compatível ou não com o percentual dos recursos até então 

repassados; 

V – Certificado de Cumprimento dos Objetivos: documento que certifica o 

cumprimento integral do objeto do termo de transferência. 

Esta documentação deverá ser anexada no SIT e no STVM. 
 

12 – Monitoramento e Avaliação 

 
A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do 

cumprimento do objeto da parceria. 

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. 

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. 
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O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria deve ser 

emitido através do STVM, sem prejuízo de outros elementos, contendo: 

 

 
1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 

do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, 

com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

3. Valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

4. 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; 

5. 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. 

 

13 – Certidão Liberatória 

 
As certidões liberatórias, inclusive das entidades privadas sem fins 

lucrativos, terão validade de, no máximo, 60 (sessenta) dias. 

A não observância da obrigatoriedade do envio das informações ao SIT, 

acarretará a perda da validade da certidão liberatória, ou impedimento para sua 

concessão. 

O Tribunal de Contas e o Município de Ponta Grossa não emitem Certidão 

Liberatória para entidades, públicas ou privadas, que tenham processos de 

prestação de contas ou tomada de contas julgados irregulares em decisão 

definitiva irrecorrível do Tribunal, com responsabilidade institucional, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo da 

execução da decisão pelo órgão competente e demais ações pertinentes nos 

termos da lei. 
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14 – Avaliação das Prestações de Contas 

As prestações de contas serão avaliadas: 

 
I - REGULARES, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o 

cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

 

II – REGULARES COM RESSALVA, quando evidenciarem impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

 

III - IRREGULARES, quando comprovada qualquer das seguintes 

circunstâncias: 

 

a) omissão no dever de prestar contas; 

 
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho; 

 

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

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

 
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. 

 

Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a 

fase recursal, 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. 
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15 – Lançamentos no Sistema Integrado de 

Transferência SIT – TCE/PR 

Havendo dúvidas com relação ao funcionamento do sistema SIT, bem 

como a forma que este deverá ser preenchido, o Tomador deverá consultar o 

Manual do SIT, disponível no endereço: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2016/6/pdf/00297311.pdf 
 
 
 

 

16 – Instrumentos de Consulta para 

elaboração deste Manual 

 
PARANA, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sistema Integrado de 

Transferências. Manual de Utilização do SIT. Ultima Alteração 10/08/2017. 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2016/6/pdf/00297311.pdf3/2021 – 

Acesso em 02/03/2021 

Normativas disponíveis em site: 
 

PARANA, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sistema Integrado de 

Transferências. Disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sistema- 

integradode-transferencias-sit/53 
 

Lei Federal nº 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.html 

Resolução nº 28/11, alterada pela Resolução nº 46/2014: 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/4/pdf/00276414.pdf 
 

Instrução Normativa nº 61/2011  

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/12/pdf/00240313.pdf 

Decreto Municipal nº 12.120/2016  

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-

grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-

federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-

procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-

administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-
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regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-

publico-e-reciproco 

Decreto Municipal nº 16. 832/2020 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-

grossa/decreto/2020/1683/16832/decreto-n-16832-2020-altera-o-decreto-n-

12120-de-12-12-2016 
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Anexo I 

Modelo Planilha Rescisão Trabalhista 

 
 

Esta planilha deverá ser inserida pelo Tomador no momento da finalização 

da Prestação de Contas da parceria, no mesmo campo do extrato bancário. 
 
 
 
 
 

 
Insta lembrar, que este documento deverá estar devidamente assinada 

pelo Presidente (a) da Organização da Sociedade Civil, bem como do Contador 

com número do CRC, sendo identificado qual o fiscal da parceria. 


