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MROSCMROSC

AsAs interfacesinterfaces dodo MROSCMROSC comcom osos demaisdemais
normativosnormativos dede estabelecimentoestabelecimento dede
cooperaçãocooperação técnicatécnica ee financeirafinanceira ee osos seusseus
respectivosrespectivos sistemassistemas dede gestãogestão ee controlecontrole;;
RecíprocaRecíproca cooperaçãocooperação entreentre aa União,União,
EstadosEstados ee MunicípiosMunicípios ee entidadesentidades
privadasprivadas semsem finsfins lucrativoslucrativos;;
ConsecuçãoConsecução dede finalidadefinalidade dede interesseinteresse
públicopúblico;;



ParceriasParcerias voluntáriasvoluntárias (envolvendo(envolvendo ouou nãonão
transferênciatransferência dede recursosrecursos financeiros),financeiros),
entreentre aa AdministraçãoAdministração PúblicaPública (União,(União,
Estados,Estados, DistritoDistrito Federal,Federal, MunicípiosMunicípios ee
respectivasrespectivas autarquias,autarquias, fundações,fundações,
empresasempresas públicaspúblicas ee sociedadessociedades dede
economiaeconomia mistamista prestadorasprestadoras dede serviçoserviço
público,público, ee suassuas subsidiárias)subsidiárias) comcom
organizações da sociedade civil..



NormativosNormativos

Decreto nº 6.170, de 25/07/2007;Decreto nº 6.170, de 25/07/2007;
IN 507, de 24/11/2011;IN 507, de 24/11/2011;
Portaria MTE nº 586, de 02/09/2008;Portaria MTE nº 586, de 02/09/2008;
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
MPMP nºnº 658658,, dede 2929 dede outubrooutubro dede 20142014 ––
alémalém dodo prazoprazo dede vacaciovacacio legislegis,, alteraaltera oo
11º,º, dodo artart.. 8383,, dada LeiLei nºnº 1313..019019//20142014;;



Relação com os convêniosRelação com os convênios
AA legislaçãolegislação convenialconvenial ee oo novonovo MarcoMarco
RegulatórioRegulatório dasdas OSCOSC;;
OO MROSCMROSC éé aplicávelaplicável àsàs OSCIPOSCIP s,s, nono queque
coubercouber (art(art.. 44º)º);;
NãoNão sese aplicaaplica àsàs transferênciastransferências dede recursosrecursos
oriundosoriundos dede fontefonte externaexterna dede financiamentofinanciamento;; àsàs
transferênciastransferências voluntáriasvoluntárias regidasregidas porpor leilei
específicaespecífica;; aosaos contratoscontratos dede gestãogestão celebradoscelebrados
comcom organizaçõesorganizações sociaissociais;; (art(art.. 33º,º, incinc.. I,I, IIII ee IIIIII;;
DestinatáriosDestinatários dada novanova normanorma:: parceirosparceiros e,e,
principalmente,principalmente, aa AdministraçãoAdministração PúblicaPública (direta(direta
e/oue/ou indireta)indireta) nasnas trêstrês esferasesferas dede governogoverno;;



InstitutosInstitutos jurídicosjurídicos novosnovos comcom aa finalidadefinalidade dede
estabelecimentoestabelecimento dede parceriasparcerias públicopúblico--privadasprivadas;;
objetivaobjetiva substituirsubstituir institutosinstitutos jurídicosjurídicos anterioresanteriores;;
AsAs parceriasparcerias permanecerãopermanecerão regidasregidas pelapela
legislaçãolegislação vigentevigente aoao tempotempo dada celebração,celebração, semsem
prejuízoprejuízo dada aplicaçãoaplicação subsidiáriasubsidiária dada LeiLei nºnº
1313..019019//20142014 (art(art.. 8383,, caputcaput));; AA leilei dodo tempotempo regerege
oo atoato;;
Estados,Estados, DFDF ee MunicípiosMunicípios poderãopoderão aderiraderir aoao
SICONVSICONV –– utilizarutilizar suassuas funcionalidadesfuncionalidades (art(art.. 8181));;
RegulamentaçãoRegulamentação dada LeiLei novanova;;



Termos do MROSCTermos do MROSC
Termo de Colaboração –– objetivaobjetiva aa transferênciatransferência
voluntáriavoluntária dede recursosrecursos parapara aa consecuçãoconsecução dede PlanosPlanos dede
TrabalhoTrabalho propostospropostos pelapela AdministraçãoAdministração PúblicaPública;;
TermoTermo dede fomentofomento –– objetivaobjetiva aa transferênciatransferência voluntáriavoluntária
dede recursosrecursos parapara aa consecuçãoconsecução dede PlanosPlanos dede TrabalhoTrabalho
propostospropostos pelaspelas organizaçõesorganizações dada sociedadesociedade civilcivil;;

Chamamento público –– os termos decorrem de os termos decorrem de 
chamamento público na forma da lei do MROSC chamamento público na forma da lei do MROSC ––

exceções (arts. 30 e 31): exceções (arts. 30 e 31): dispensáveldispensável (casos de (casos de 
urgência, guerra, proteção a pessoas ameaçadas) ou urgência, guerra, proteção a pessoas ameaçadas) ou 

inexigívelinexigível (inviabilidade de competição);(inviabilidade de competição);



Parecer TécnicoParecer Técnico

AA LeiLei novanova trouxetrouxe aa necessidadenecessidade dede
manifestaçãomanifestação técnicatécnica expressaexpressa quantoquanto aoao
méritomérito dada propostaproposta;; identidadeidentidade ee
reciprocidadereciprocidade dede interesseinteresse dasdas partespartes nana
parceriaparceria;; viabilidadeviabilidade dede execuçãoexecução;;
descriçãodescrição dede meiosmeios parapara fiscalizaçãofiscalização dada
execuçãoexecução dada parceriaparceria;; elementoselementos dede
convicçãoconvicção ee meiosmeios dede provaprova nana prestaçãoprestação
dede contascontas;; designaçãodesignação dodo gestor,gestor, etcetc......
(art(art.. 3535,, incisoinciso V,V, alíneasalíneas “a"“a" usqueusque “i”“i”..



ParecerParecer técnicotécnico –– responsabilidaderesponsabilidade
administrativa,administrativa, penalpenal ee civilcivil dede quemquem
concluaconclua pelapela capacidadecapacidade operacionaloperacional ee
técnicatécnica dede OSCOSC parapara execuçãoexecução dede
parceriaparceria (dolo(dolo ouou culpa)culpa) –– restituiçãorestituição aosaos
cofrescofres públicospúblicos dosdos valoresvalores repassados,repassados,
semsem prejuízoprejuízo dodo administradoradministrador público,público, dodo
gestor,gestor, dada organizaçãoorganização dada sociedadesociedade civilcivil
ee dede seusseus dirigentesdirigentes (art(art.. 7575));;



Parecer JurídicoParecer Jurídico

SeráSerá emitidoemitido porpor órgãoórgão dede assessoriaassessoria jurídicajurídica ouou
consultoriaconsultoria jurídicajurídica acercaacerca dada possibilidadepossibilidade dede
celebraçãocelebração dada parceria,parceria, comcom observânciaobservância dada
novanova LeiLei ee dada legislaçãolegislação específicaespecífica;; (art(art.. 3535,,
incisoinciso VI)VI);;
NoNo casocaso dede ressalvasressalvas nosnos PareceresPareceres TécnicoTécnico ee
Jurídico,Jurídico, oo administradoradministrador públicopúblico deverádeverá cumprircumprir
oo queque forfor ressalvadoressalvado;; ouou justificarjustificar,, mediantemediante atoato
formal,formal, porqueporque deixoudeixou dede fazêfazê--lolo;;



Determinação exarada no Acórdão 2.066/2006 – Plenário

9.6.1. expeça orientação ao corpo técnico deste Tribunal para que, ao realizar
auditorias em convênios, termos de parceria, acordos, ajustes e outros
instrumentos utilizados para transferir recursos federais a Organizações Não-
Governamentais, concentre esforços na avaliação do controle preventivo que
deve ser exercido pelo órgão/entidade concedente, na fase de análise técnica
das proposições e celebração dos instrumentos, atentando quanto a eventuais
desvios de conduta e/ou negligência funcional de agentes e gestores públicos,
caracterizados pela falta ou insuficiência de análises técnicas, especialmente a
avaliação da capacidade da entidade convenente para consecução do objeto
proposto e para realizar atribuições legalmente exigidas na gestão de recursos
públicos e para prestar contas, propondo, entre outras medidas ao seu
alcance, a responsabilização pessoal por ato de gestão temerária, instauração
de processo disciplinar, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, multas e solidariedade no débito quando a conexão dos
fatos assim permitir, especialmente quando não presentes os pressupostos
basilares para a celebração: a legitimidade da parceria e a existência de
interesse público convergente entre os entes concedentes e convenentes.



Muito obrigado!Muito obrigado!


