ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

DIREITO PÚBLICO:
Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

Direito Público: Rev. Jurídica da Advocacia-Geral do Estado MG

Belo Horizonte

v.14 - nº 1

p. 1-355

jan./dez. 2017

ISSN 1517-0748
DIREITO PÚBLICO:
REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Espírito Santo, nº 495 – Centro – 30.160.030
Belo Horizonte – MG – Brasil
Fone: (31) 3218-0700 - (31) 3218-0718
http://www.age.mg.gov.br

GOVERNADOR DO ESTADO
Fernando Damata Pimentel
PRESIDENTE DO CONSELHO EDITORIAL
Onofre Alves Batista Júnior
CONSELHO EDITORIAL
Dr. Alberto Guimarães Andrade (MG – Advocacia-Geral do Estado)
Prfª. Drª. Amanda Flávia de Oliveira (MG – Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais)
Prof. Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes
(PORTUGAL - Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa)
Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta (MG – Advocacia-Geral do
Estado e Faculdade de Direito da FUMEC)
Drª. Cármen Lúcia Antunes Rocha (DF – Supremo Tribunal Federal)
Drª. Carla Amado Gomes (Portugal – Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa)
Prof. Dr. Carlos Víctor Muzzi Filho (MG – Advocacia-Geral do Estado
e Faculdade de Direito da FUMEC)
Prof. David Sanchez Rubio (ESPANHA - Universidad de Sevilla)
Prof. Dr. Emerson Gabardo (PR – Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná)
Prof. Dr. Érico Andrade (MG – Advocacia-Geral do Estado e
Faculdade de Direito da FUMEC)
Prof. Dr. Jaime Nápoles Vilela (MG – Advocacia-Geral do Estado)
Prof. Dr. Jason Soares Albergaria Neto (MG – Advocacia-Geral do
Estado e Faculdade de Direito Milton Campos)
Prof. Dr. Jorge Miranda (Portugal – Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa)
Dr. José Jairo Gomes (DF – Procuradoria-Geral da República)
Drª. Luísa Cristina Pinto e Netto (MG – Advocacia-Geral do Estado)
Profª. Drª. Márcia Carla Ribeiro (PR - Procuradoria-Geral do Estado
e Faculdade de Direito da UFPR e PUC-PR)

Profª. Drª. Maria Clara da Cunha Calheiros de Carvalho
(PORTUGAL - Escola de Direito - Universidade do Minho)
Profª. Drª. Misabel Abreu Machado Derzi (MG – Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais)
Prof. Dr. Onofre Alves Batista Júnior (MG – Advocacia-Geral do
Estado e Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais)
Profª. Drª. Raquel Melo Urbano de Carvalho (MG – Advocacia-Geral
do Estado)
Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva (MG – Advocacia-Geral do
Estado)
Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro (MG – Advocacia-Geral do
Estado)
Prof. Dr. William Byrnes (EUA - Thomas Jefferson School of Law)
Prof. Dr. Wilson Nerys Fernández (URUGUAI - Facultad de Derecho
- Universidad de la República - Udelar)

Pareceristas ad hoc

Ma. Ludmila M Monteiro de Oliveira (MG – Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais)
Me. Tarcísio Diniz Magalhães (MG - Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais)

COORDENADOR EDITORIAL
Carlos Alberto Rorhmann

DIRETOR

Alberto Guimarães Andrade

COMISSÃO TÉCNICA
Lícia Ferraz Venturi

Solicita-se permuta / Pídese canje / On démande l’échange
Si richiede lo scambio / We ask for exchange / Wir bitten um Austausch
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais / Advocacia-Geral do Estado de
Minas Gerais. – Vol. 1, n. 1, (Jul./Dez. 2004). – Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 2004 - .
Anual
Formada pela fusão de: Direito Público: Revista da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e Revista
Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.
ISSN 1517-0748
1. Direito público - Periódico 2. Direito tributário - Periódico I. Minas Gerais - Advocacia-Geral do Estado II. Título.
Bibliotecária: Lícia Ferraz Venturi CRB/6-1913

© 2015 Centro de Estudos - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
O conteúdo dos artigos doutrinários publicados nesta Revista e os conceitos emitidos são de única e exclusiva
responsabilidade de seus autores. Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Publicado no Brasil
Publishing in Brazil

Onofre Alves Batista Júnior
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO
Sérgio Pessoa de Paula Castro
ADVOGADO-GERAL ADJUNTO
Alberto Guimarães Andrade
CENTRO DE ESTUDOS ‘CELSO BARBI FILHO’
Danilo Antônio de Souza Castro
CONSULTOR-CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA
Milena Franchini Branquinho
NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO-NAJ
Tércio Leite Drummond
NÚCLEO DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES-NAF
Carlos Alberto Rorhmann
COORDENAÇÃO DA REVISTA DA AGE

Projeto ‘Manuais e Cartilhas do NAJ-AGE’
COORDENAÇÃO DO PROJETO ‘Manuais e Cartilhas do NAJ-AGE’
Nayra Rosa Marques
Procuradora do Estado - NAJ - Coordenação de Assuntos Gerais

AUTORES
Cláudia Lopes Passos
PROCURADORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Saulo de Freitas Lopes
PROCURADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fernanda Carvalho
PROCURADORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Anna Lúcia Veneranda
PROCURADORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Ricardo Agra Villarim
PROCURADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
Thaís Saldanha Belisário Santos
PROCURADORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Revisão de Português e Redação
Onofre Martins de Abreu

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
MANUAIS .............................................................................................................................................................. 9
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DOS ATOS NORMATIVOS
- Saulo Lopes e Cláudia Passos .......................................................................................................................... 11
ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
- Fernanda Carvalho e Anna Lúcia Veneranda .................................................................................................... 37
MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Ricardo Agra Villarim e Thaís Saldanha Belisário dos Santos .......................................................................... 91

PARECERES .................................................................................................................................................... 241
PARECER nº 15.813, de 13 de dezembro de 2016. Direito administrativo. Servidor público efetivo. Ilícito
administrativo. Conduta praticada antes da posse. Contrato temporário ou cargo em comissão. Legalidade do ato
de instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Aplicação das penalidades previstas em lei. Possibilidade.
Identidade ou similaridade de atribuições. Efeitos futuros. Observância do prazo decadencial. ........................ 243
PARECER nº 15.917, de 26 de outubro de 2017. Direito administrativo e outras matérias de direito público.
Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. Uniformização de entendimento. Prazo para aplicação da
penalidade de demissão. Decisão do Órgão Especial do TJMG. Decreto nº 20.910/32. Revisão parcial do
posicionamento adotado no Parecer nº 15.616, de 09 de março de 2016. Pedido de revisão. Possibilidade de
formulação a qualquer tempo. Pedido de reconsideração. Polícia civil. Admissibilidade. ................................ 253
PARECER nº 15.920, de 06 de novembro de 2017. Desaparecimento de bem público. Sindicância administrativa.
Decreto estadual n° 45.242/2009. Acesso aos autos. Procedimento de ressarcimento ao erário. Processo
disciplinar. Infração sujeita à pena de repreensão e/ou suspensão. Termo de ajustamento disciplinar. Decreto
estadual nº 46.906/2015. Propositura. Faculdade da servidora acusada. Observância do contraditório e ampla
defesa. Direito a procedimento prévio ao ressarcimento. Necessidade de comprovação do nexo causal e autoria
do dano. .............................................................................................................................................................. 269
NOTA JURÍDICA nº 1.365, 3 de abril de 2017. Administrativo. Contrato administrativo com Organização da
Sociedade Civil para prestação de serviços. Natureza contraprestacional. Incidência da Lei nº 8.666/93.
Afastamento da Lei nº 13.019/2014. .................................................................................................................... 287
NOTA JURÍDICA nº 1.375, 18 de abril de 2017. Processo Administrativo Disciplinar. Portaria/SCA nº 06/2015.
FHEMIG. Controladoria-Geral do Estado. Recebimento indevido de adicional por trabalho realizado aos finais de
semana. Comprovação do recebimento indevido. Espelhos de pontos. Não permanência no local de trabalho aos
finais de semanas. Erro de tipificação. Princípio da especialidade da infração. Penalidade de suspensão.
Prescrição. Reparação do dano ao erário. .......................................................................................................... 325
NOTA JURÍDICA nº 1.497, 23 de agosto de 2017. Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Lei
nº 13.019/2014. Substituição de termos de convênio por termos de colaboração, com vigência apenas pelo prazo
necessário à conclusão dos chamamentos públicos para celebração de parcerias de acordo com a Lei nº
13.019/2014. Coexistência da vigência de termos de colaboração com mesma OSC e com objetos similares. Não
caracterização de duplicidade de objetos e afastamento da vedação do art. 36 do Decreto estadual nº 47.132/2017.
Condicionantes. .................................................................................................................................................. 293

NOTA JURÍDICA nº 1.553, de 22 de novembro de 2017. Administrativo. MROSC. Parcerias com Organizações
da Sociedade Civil. Chamamento público fracassado. Inexistência de regramento para a situação específica.
Impossibilidade de celebração direta da parceria pela mera ocorrência de fracasso no chamamento público.
Afastamento de cláusula editalícia e da aplicação analógica de diplomas próximos. Hipóteses taxativas de
dispensa de chamamento. Necessidade da observância dos critérios e requisitos legais. .................................. 301
NOTA JURÍDICA nº 1.569, de 12 de dezembro de 2017. Direito administrativo e outras matérias de direito público.
Convênio. Necessidade de substituição pelos instrumentos do MROSC. Não observância do prazo de transição
dos regimes e perda de vigência. Impossibilidade de convalidação. Pagamento por indenização. Necessidade de
providências para apuração do valor. .................................................................................................................. 309

ORIENTAÇÃO EDITORIAL ................................................................................................................. 349

APRESENTAÇÃO
A Advocacia-Geral do Estado é o órgão responsável pela representação
judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Executivo
do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 128 da Constituição do Estado de Minas
Gerais, e do Decreto nº 45.771, de 10 de novembro de 2011, cabendo-lhe emitir
orientações gerais ou específicas sobre temas e questões do interesse do Estado.
Assim, cumprindo a sua função orientadora, a Advocacia-Geral do Estado
empenhou-se, neste ano, em sistematizar as orientações gerais da Administração
Pública do Estado relativas a três temas de alta relevância, a saber: (i) ‘Análise e
elaboração de atos normativos’; (ii) ‘Processos administrativos disciplinares e
sindicância’; e, por último, (iii) o ‘Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil’ - na legislação do Estado de Minas Gerais, Decreto Estadual nº 47.132, de 20 de
janeiro de 2017 - disciplinado pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
voltada para uma compreensão sumária do novo regime jurídico das parcerias entre a
Administração Pública do Poder Executivo estadual com as organizações da sociedade
civil.
Nesse sentido, a Revista da Advocacia-Geral do Estado, nesta edição
especial, dedica-se, então, a divulgar o resultado desse trabalho dos Procuradores do
Estado, lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico – NAJ, sob a coordenação da
Procuradora Nayra Rosa Marques.
Com o propósito de complementar o conteúdo explanado pelos manuais,
estão selecionados, aqui, alguns Pareceres e Notas Jurídicas citados ao longo daqueles
trabalhos, que, em razão da sua relevância, merecem também integrar esta edição
especial da Revista. Nesse sentido, foram escolhidos trabalhos que serviram como
precedente para firmar entendimentos na seara administrativa, orientando
devidamente a atuação dos gestores públicos e principalmente dos Procuradores.
Pode-se destacar, desde já, o Parecer nº 15.917 que consolida posição sobre
a revisão no âmbito do processo administrativo disciplinar e o Parecer nº 15.920 que
trata do Termo de Ajustamento Disciplinar (TAD), importante instrumento correicional
para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao erário. Por fim, a Nota Jurídica
nº 1.497 que aborda os parâmetros e a possibilidade de coexistência da vigência de
termos de colaboração com mesma Organização da Sociedade Civil e com objetos
similares.
Procurador do Estado Alberto Guimarães Andrade,
Diretor do Centro de Estudos Celso Barbi Filho da
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

MANUAIS

Elaboração e Análise de Atos Normativos

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ATOS NORMATIVOS
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Apresentação
A presente cartilha tem por objetivo apresentar aos operadores do Direito e aos demais
cidadãos interessados orientações quanto aos aspectos que envolvem a elaboração e
análise dos atos normativos durante a sua fase interna de elaboração e tramitação no
âmbito do Poder Executivo estadual.
Para tal finalidade, foram utilizadas como base a Lei Complementar n° 78, de 09 de
julho de 2004, e o Decreto Estadual n° 47.065, de 20 de outubro de 2016.
Em função do disposto no art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a
Advocacia-Geral do Estado é o órgão responsável pela consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo, e, nos termos do disposto no art. 1º, XII, do Decreto nº
45.771, de 10 de novembro de 2011, também é o órgão legitimado para “sugerir
modificação de lei ou de ato normativo estadual, quando julgar necessário ou
conveniente”. Esse poder/dever engloba a prévia análise de atos normativos que lhe
aportam por meio de consultas.
Vale alertar que a presente cartilha apresenta as orientações gerais, mormente acerca
da forma e redação dos atos normativos. Lembre-se de que cada proposição normativa
contém conteúdo específico a ser devidamente escorado por parecer técnico da área
competente, não cabendo à unidade jurídica adentrar em temas que escapam da sua
competência, especialmente no que tange à conveniência e oportunidade na edição
dos atos.
Assim, em caso de dúvida decorrente da análise do ato, cabe aos operadores do direito,
dentro dos limites legais, verificar a melhor solução para o caso apresentado, contando
sempre com o auxílio da Advocacia-Geral do Estado, no que for cabível.
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ESPÉCIES DE ATOS NORMATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER
EXECUTIVO
Proposta de emenda à Constituição
Competência para proposição: Governador do Estado
Definição: Proposição apresentada à Assembleia Legislativa que visa modificar a Constituição
Estadual na parte não disposta em cláusula pétrea.
Projeto de lei complementar
Competência para proposição: Governador do Estado
Conteúdo: Proposição apresentada à Assembleia Legislativa que visa a regulamentar
dispositivo constitucional e cuja aprovação exige maioria qualificada.
Projeto de lei ordinária
Competência para proposição: Governador do Estado
Conteúdo: Proposição apresentada à Assembleia Legislativa que visa regulamentar
determinada matéria (não se exige maioria qualificada para aprovação).
Lei delegada
Competência para proposição: Governador do Estado
Conteúdo: Lei elaborada pelo Governador do Estado, por solicitação da Assembleia
Legislativa. Nos termos do art. 72 da Constituição do Estado de Minas Gerais, algumas matérias
não poderão ser objeto de delegação e, quando for esta possível, terá forma de resolução da
Assembleia Legislativa, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Há, ainda,
a possibilidade de a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia Legislativa
em votação única.
Decreto
Competência para proposição: Governador do Estado
Conteúdo: Regulamentação de lei.

REGULAMENTAÇÃO DE LEI
Antes de tudo, é preciso diferenciar “regular” de “regulamentar”. Regular é
dispor de uma matéria com caráter inovador, de modo geral por meio de lei.
Regulamentar é determinar o modo pelo qual a lei será executada, para o seu
fiel cumprimento, sem caráter de inovação. Assim, são proibidos dispositivos
regulamentares que:
a) “ampliem ou reduzam o âmbito de aplicação da lei a ser regulamentada”;
b) “sejam estranhas ao objeto da lei a ser regulamentada”;
c) “criem direitos, imponham obrigações, proibições ou penalidades não
previstos na lei a ser regulamentada”
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Decreto autônomo
Competência para proposição: Governador do Estado
Conteúdo: A existência deste tipo de decreto é polêmica, mas, nos termos do art. 18 do
Decreto 47.065/2016, regulam matéria prevista no art. 84, VI, “a” e “b”, da Constituição da
República.
Resolução
Competência para proposição: Secretários de Estado, em conjunto ou isoladamente.
Conteúdo: Normas dirigidas a todos os administrados, que disciplinem matéria específica de
afetas à área do(s) Secretário(s) de Estado. A alínea “a” do inciso II do artigo 2º do Decreto
47.065/2016 também menciona atos cujo conteúdo crie comissões específicas e grupos de
trabalho sobre temas de interesse do órgão; a rigor, os assuntos tratados em tais atos
normativos não são dirigidos aos administrados em geral.
Deliberação
Competência para proposição: Órgãos colegiados da administração direta e indireta.
Conteúdo: Conteúdo “com mesma abrangência e finalidade da resolução” (art. 2°, II, “b” do
Decreto 47.065/2016).
Instrução normativa
Competência para proposição: Secretários de Estado e dirigentes máximos de entes da
Administração Indireta.
Conteúdo: Normas gerais de orientação interna dos órgãos ou repartições da administração
pública. Dirigida aos diretamente subordinados.
Portaria
Competência para proposição: Secretários de Estado e chefes da administração direta e
indireta.
Conteúdo: Normas dirigidas aos subordinados das autoridades competentes que expeçam
orientações sobre execução de atos concretos, imponham determinadas condutas funcionais
ou instaurem procedimentos investigatórios e disciplinares.
Ordem de serviço
Competência para proposição: Secretários de Estado, subsecretários, superintendentes e
seus equivalentes na administração indireta.
Conteúdo: Normas dirigidas aos subordinados diretos que determinem a realização de atos
administrativos de efeitos concretos.
Circular
Competência para proposição: Secretários de Estado, subsecretários e seus equivalentes na
administração indireta.
Conteúdo: Orientações uniformes e em caráter concreto a agentes não diretamente
subordinados; dirigidas a autoridades de nível hierárquico equivalente.
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REGRAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS
A seguir, a Advocacia-Geral do Estado descreverá as regras gerais para interpretação e redação
dos atos normativos, qualquer seja a sua espécie. Cada item será ilustrado com um exemplo,
de modo que o leitor desta cartilha possa visualizar o que diz a regra e dispor de um parâmetro
para comparação com o caso concreto.
I) QUANTO AO OBJETO
O primeiro aspecto a ser enfrentado pelo operador do direito que se depara com um ato
normativo, seja para elaborá-lo, seja para analisá-lo, é o seu objeto. A seguir, os principais
atributos que o objeto do ato normativo deve possuir:

a) O ato normativo deverá dispor sobre um único objeto:
CERTO:
Decreto 47.228, de 04/08/2017 que “Dispõe sobre o uso e a gestão do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI – no âmbito do Poder Executivo”.
O Decreto dispõe de uma única matéria, qual seja, o SEI, e seus artigos tratam
da obrigatoriedade do uso do sistema, as regras de uso que deverão ser
observadas, o órgão responsável por sua gestão, as competências e obrigações
dos usuários e outras normas que tratam do mesmo assunto.
ERRADO
Seria inadequado se, por exemplo, a redação do art. 1º do Decreto 47.239, de
11/08/2017, fosse inserida no Decreto que trata do SEI, dado que os assuntos
são diversos. Eis a citada redação a título ilustrativo:
“Art. 1º – Fica revogado o inciso III do § 22 do art. 75 do Regulamento do ICMS
(RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002.”
Fosse esse o caso, ter-se-ia um diploma normativo que trata de um tributo
(ICMS) e de um sistema de informações (SEI), matérias que não possuem
nenhuma afinidade.

b) O mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de um ato normativo,
exceto nos casos de atos que regulamentem expressamente outra norma
hierarquicamente superior. Nesses casos, é preciso partir do princípio que as
normas possuem graus de hierarquia na seguinte ordem:
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Constituição Federal e
Estadual

Leis

Decretos

Demais atos normativos de competência de outras autoridades
do Chefe do Poder Executivo

1º - Constituição Federal e Estadual. (Contudo, no que tange aos dois diplomas,
não existe propriamente hierarquia entre ambos, uma vez que a Constituição
Estadual tem plena liberdade normativa na matéria que lhe cabe e se respeitados
os princípios da Carta da República e as normas de repetição).
2º - Leis, sejam elas complementares ou ordinárias. As primeiras não são
hierarquicamente superiores às segundas, mas disciplinam matérias diretamente
previstas na Constituição e exigem quórum privilegiado.
3º - Decretos. Atos de competência do Chefe do Executivo que visam a definir o
modo pelo qual se dará o fiel cumprimento da Lei regulamentada.
4º - Demais atos normativos de competência de outras autoridades que não
o Chefe do Executivo.
Se uma mesma matéria é disciplinada por diplomas normativos de mesma
hierarquia, vigem dois princípios: o princípio da especialização e o princípio de que
lei posterior revoga lei anterior na parte que lhe for contrária (lei em sentido
genérico). Assim, a não ser que o diploma regule matéria específica, que não
importa revogação de norma anterior que trata de matéria mais ampla, o disposto
no novo diploma prevalece.
Por outro lado, uma mesma matéria pode ser disciplinada por um mesmo diploma
sem que haja qualquer revogação, mas pelo contrário. Isso acontece quando um
ato normativo visa a densificar outro ato de hierarquia superior.
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Exemplo:
a)

O parágrafo único do art. 63 da Constituição Estadual (que dispõe

sobre o processo legislativo) prescreve que “Lei complementar disporá sobre
a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis.
b)

A matéria está disciplinada na Lei Complementar nº 78, de

09.07.2004.
c) O Decreto nº 47.065, de 20.10.2016 regulamenta a matéria prevista na Lei

Complementar nº 78/2004.

Verifica-se, portanto, que a Constituição Estadual regula de maneira menos
detalhada o processo legislativo, matéria que passa pela Lei Complementar
78/2004 e é, por fim, regulamentada pelo Decreto nº 47.065/2016. Os diplomas
normativos não são contraditórios, mas complementares. Exemplo:
Art. 155, III, da CR: Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos
automotores
Lei Estadual nº 14937/03: Dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências
Decreto Estadual nº 43709/03: Aprova o Regulamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(RIPVA)
Resolução SEF nº 4951/16: Dispõe sobre o pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) referente ao exercício de 2017

c) Cada ato normativo tratará o seu objeto de forma completa, de acordo com o
conhecimento técnico ou científico da área respectiva, ressalvados os atos que
necessitem de regulamentação.
A regra é que um diploma normativo não pode deixar lacunas acerca de um
assunto para que não restem dúvidas em relação a seu cumprimento. Entretanto,
às vezes, é conveniente, dada a complexidade da matéria, que normas que tratam
de assuntos mais específicos (em geral procedimentais) sejam estabelecidas por
ato de autoridade ou órgão específico.
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Exemplo:
o art. 12 do Decreto 47.228/2017, que trata do SEI, afirma que “Ato do
Secretário de Planejamento e Gestão regulamentará o disposto neste decreto

d) Deve-se evitar a edição de ato normativo independente, quando já houver outro
ato tratando do mesmo assunto, hipótese em que, sendo o caso, deverão ser
incluídos ou alterados os dispositivos da norma em vigor.
Sendo assim, não devem ser editados atos paralelos, sem considerar o ato
normativo já existente. Por exemplo, se um decreto regula o processo legislativo,
não é adequado um novo decreto estabelecer novas normas num diploma
independente (ainda que não contraditórias com o decreto anterior). Nesse caso,
o ideal é a inserção dessas normas no decreto já existente.

II) QUANTO À VIGÊNCIA, VACÂNCIA E CONTAGEM DE PRAZO
Neste ponto, cuida-se da validade da norma no tempo e quais são as formas mais adequadas
de se dispor as regras de vigência no texto normativo.
a) O ato deve indicar de forma expressa sua vigência, devendo ainda estabelecer
período de vacância razoável para viabilizar o amplo conhecimento e adaptação
ao seu conteúdo. A entrada em vigor, na data da publicação, somente poderá
ocorrer em hipóteses de ato de fácil interpretação e de imediata aplicação sem
prejuízos ao cidadão e ao bom funcionamento da Administração Pública;
Exemplo:
a Lei Estadual 22.257, de 27.072016, estabeleceu um prazo de 30 dias para sua
entrada em vigor. Considerando que disciplina toda a estrutura da
administração pública do Poder Executivo, o legislador entendeu razoável
estabelecer um tempo de preparo para a transição.

O Decreto Federal nº 9.191, de 21 de novembro de 2017, traz importante critério
para a determinação da vacatio legis, cuja aplicação é recomendável no âmbito
estadual:
“Art. 20. A vacatio legis ou a postergação da produção de efeitos será prevista
nos atos normativos:
I - de maior repercussão;
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II - que demandem tempo para esclarecimentos ou exijam medidas de
adaptação pela população;
III - que exijam medidas administrativas prévias para a aplicação de modo
ordenado; ou
IV - em que não convenha a produção de efeitos antes da edição de ato
normativo inferior ainda não publicado.
Art. 21. Na hipótese de vacatio legis, a cláusula de vigência terá a seguinte
redação:
[...]
§ 1º Para estabelecer a vacatio legis, serão considerados:
I - o prazo necessário para amplo conhecimento pelos destinatários;
II - o tempo necessário à adaptação da administração pública e dos
particulares aos novos procedimentos, regras e exigências; e
III - o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para a adaptação
às novas regras.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput, o primeiro dia do mês
será utilizado, preferencialmente, como data de entrada em vigor de atos
normativos.
§ 3º Para a data de entrada em vigor de atos normativos que tratem de
organização administrativa, serão priorizados os dias úteis.”

b) Deve ser observada, a propósito, a inserção da cláusula “esta lei entra em vigor
após decorridos (...) dias de sua publicação”, ou, sendo o caso, da data prevista para
o início de vigência;
c) A contagem do prazo para entrada em vigor dos atos normativos que
estabeleçam período de vacância far-se-á incluindo a data da publicação e o último
dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral,
nos termos do disposto no art. 12 do Decreto 47.065/2016.
Exemplo: Se uma lei for publicada em 01/02/2018 e prescrever que sua vigência
entrará cinco dias após sua publicação, têm-se:
1º) Dia 01/02/2018 será o primeiro dia da contagem (inclusão da data de
publicação).
2º) Dia 05/02/2018 será o último dia da contagem.
3º) Dia 06/02/2018 será o dia em que a lei entrará em vigor (dia subsequente à
consumação do prazo)

III) QUANTO À REVOGAÇÃO
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A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que serão
revogadas com a entrada em vigor do ato normativo proposto.
Cada revogação, seja ela de lei, de inciso ou mesmo de um artigo inteiro, é feita de forma
individual em um inciso para cada caso.
Vide o exemplo abaixo inscrito na lei estadual nº 22.257, de 2016:
Art. 195. – Ficam revogados:
I – a Lei nº 1.435, de 30 de janeiro de 1956;
II – a Lei nº 5.792, de 8 de outubro de 1971;
III – a Lei nº 8.502, de 19 de dezembro de 1983;
IV – a Lei Delegada nº 1, de 29 de maio de 1985;
V – a Lei Delegada nº 2, de 29 de maio de 1985;
VI – o art. 1º da Lei Delegada nº 3, de 30 de maio de 1985;
VII – a Lei Delegada nº 5, de 28 de agosto de 1985;
VIII – a Lei Delegada nº 6, de 28 de agosto de 1985;
IX – a Lei Delegada nº 7, de 28 de agosto de 1985;
X – a Lei Delegada nº 8, de 28 de agosto de 1985;
XI – a Lei Delegada nº 9, de 28 de agosto de 1985;
XII – a Lei Delegada nº 11, de 28 de agosto de 1985;
XIII – a Lei Delegada nº 13, de 28 de agosto de 1985;
XIV – os arts. 1º a 9º da Lei Delegada nº 14, de 28 de agosto de 1985;
(...)
LXXV – o inciso I do art. 8º da Lei nº 14.869, de 2003;
LXXVI – o § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004;
LXXVII – o § 2º do art. 2º e os arts. 9º e 11 da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004;
LXXVIII – o inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 15.301, de 2004;
LXXIX – o inciso I do caput do art. 10 da Lei nº 15.980, de 2006;
LXXX – o inciso I do caput do art. 11 da Lei nº 15.981, de 2006;
LXXXI – o inciso I do caput do art. 10 da Lei nº 16.306, de 2006;
LXXXII – a Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007;
(...)
LXXXVIII – os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei Delegada nº 135, de 25 de janeiro de
2007;

Finalmente, a Advocacia-Geral do Estado lembra que deve ser evitada, a todo custo, a
expressão “revogam-se as disposições em contrário” ou de teor semelhante, por ser dispositivo
inócuo.
IV) ESTRUTURA GERAL
Os atos normativos estruturam-se em três partes: cabeçalho, texto normativo e fecho. A seguir,
trataremos do conteúdo de cada uma, bem como de sua forma e disposição.
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O Manual de Redação Parlamentar da ALMG à propósito de padronização do
texto legal, reportando-se aos textos das Constituições Federal e do Estado de
Minas Gerais e adotando-se, ainda, como referência a legislação federal,
estabelece ainda como critérios:
a) epígrafe centralizada, com caracteres maiúsculos negritados;
b) ementa alinhada à direita, com 9 cm de largura, sem recuo na primeira linha;
c) texto normativo, justificado.

a) CABEÇALHO: é propriamente o início do ato normativo, que enuncia sua
identificação e subdivide-se em:
 Epígrafe: utilizada para indicar a espécie normativa, o seu respectivo número
na ordem cronológica dos atos semelhantes, além da data de edição do ato
e deve ser grafada em caracteres maiúsculos e;
Exemplo: Decreto 47.228, de 04 de agosto de 2017.



Ementa: descreve, de modo claro e conciso, o objeto do ato e deverá ser
alinhada à direita.
Exemplo: Dispõe sobre o uso e a gestão do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI – no âmbito do Poder Executivo.

Em que pese não haver previsão expressa no Decreto 47.065/2016, o Decreto
Federal nº 9.191/2017 traz importante norma em seu art. 6º, cujo teor
recomenda-se seja seguido no âmbito estadual, para se garantia da boa
técnica:
Art. 6º A ementa explicitará, de modo conciso, o objeto do ato normativo.
Parágrafo único. A expressão “e dá outras providências” poderá ser utilizada para
substituir a menção expressa a temas do ato normativo apenas:
I - em atos normativos de excepcional extensão e com multiplicidade de temas; e
II - se a questão não expressa for pouco relevante e estiver relacionada com os
demais temas explícitos na ementa.
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Preâmbulo: enuncia a edição do ato pela autoridade competente e, quando
necessário, o fundamento legal do ato. A depender do ato, a AdvocaciaGeral do Estado recomenda que se adote como fórmula básica:
 Para as leis: a expressão “O Povo do Estado de Minas Gerais, por
seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a
seguinte lei:”
 Para os decretos: a expressão “O Governador do Estado de
Minas Gerais”, em negrito com todas as letras maiúsculas,
seguida de vírgula e da fundamentação constitucional e legal,
seguido do termo “DECRETA”, em negrito, todas as letras
maiúsculas e seguido de dois pontos;
Exemplo:
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o
disposto na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e no Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017,
DECRETA:

b) TEXTO NORMATIVO: é o “corpo” propriamente dito da norma posto que se
compõe dos artigos do ato normativo. Esses devem ser organizados, segundo o
seu conteúdo, em três partes, conforme se expõe a seguir.
1ª parte: os artigos iniciais fixarão o objeto e o âmbito de aplicação do ato
normativo, as competências dos entes envolvidos e, quando for o caso, os
princípios e as diretrizes reguladoras da matéria;
2ª parte: na sequência dos artigos iniciais, serão estabelecidas as disposições
permanentes correspondentes ao objeto do ato;
3ª parte: os artigos finais conterão as normas relativas à implementação das
disposições permanentes, as de caráter transitório e as de vigência e revogação,
quando houver.
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Exemplo com base no Decreto 47.065, de 2016:
a)

O artigo 1º fixa o objeto do diploma e seu âmbito de aplicação – Poder Executivo

(“normas para proposição, elaboração, redação, publicação e o encaminhamento de atos
normativos de competência do Governador e das demais autoridades do Poder Executivo”
– art. 1º).
b)

A seguir são discriminados os atos normativos e suas competências (art. 2º).

c)

Os princípios e diretrizes gerais (bem como normais mais específicas) estão

fixados nos artigos 5º ao 13.
d)

Têm-se as demais disposições permanentes estabelecidas nos artigos 14 ao 25.

e)

Por fim, o art. 26 estabelece o modo de implementação das disposições

permanentes; o art. 27 expressa a revogação do Decreto 45.786/2011 e; o art. 28
estabelece a data de vigência do Decreto.

c) FECHO, que deverá conter, nesta sequência:
1º - O local e data do ato;
2º - A indicação, em numeral ordinal, do ato corrente contado a partir da
Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789;
3º - A indicação, em numeral ordinal, do ano corrente contado a partir da
Independência do Brasil, ocorrida em 1822.
4º - O nome e a assinatura da autoridade competente;
Exemplo: Ao final, dispõe o Decreto:
“Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 20 de outubro de 2016; 228º da
Inconfidência Mineira e 195º da Independência do Brasil.
NOME DO GOVERNADOR DO ESTADO”

V) ARTICULAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO
A articulação e a divisão do texto normativo deverão ser feitas de acordo com a natureza, a
extensão e a complexidade da matéria, mediante os desdobramentos seguintes:
a)

Artigo: é a unidade básica de estruturação do texto normativo, deve tratar de um único

assunto;
b)

Parágrafo: constitui dispositivo próprio para ressalva, extensão ou complemento de

preceito enunciado no caput do artigo;
c)

Incisos, alíneas e itens: constituem dispositivos de discriminação ou enumeração,

articulados da seguinte forma:
1)

O inciso se vincula do caput do artigo ou ao parágrafo;
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2)

A alínea se vincula ao inciso;

3)

O item se vincula à alínea.

ORIENTAÇÃO
Indicado pela abreviatura Art. seguida do
número correspondente:
- ordinal, do 1º ao 9º;
- cardinal: a partir do 10
O texto do artigo inicia-se com caractere
maiúsculo, e deverá ser precedido,
imediatamente após a numeração, de
travessão.

Artigo

FUNDAMENTO
LEGAL

EXEMPLOS

Art. 7º, III, Dec.
47.065/2016

Art. 1º
Art. 10

Art. 7º, V e VI,
Dec. 47.065/2016

Art. 28 – Este
Decreto entra em
vigor ...

Parágrafo

Quando houver mais de um parágrafo
relacionado ao artigo, estes serão indicados
pelo sinal “§”, seguido de numeração
ordinal (até o nono), ou cardinal (a partir do
décimo).
Quando houver apenas um parágrafo
relacionado ao artigo, utiliza-se a expressão
“Parágrafo único”.
O texto do parágrafo inicia-se com
caractere maiúsculo, e deverá ser
precedido, imediatamente após a
numeração, de travessão.

Art. 7º, IV, V, “a” e
VI, “a” Dec.
47.065/2016.

Inciso

Serão representados por algarismos
romanos
O texto inicia-se por caractere minúsculo, e
deverá ser precedido, imediatamente após
o numeral, por travessão.

Art. 7º, V “a”, VI,
“b” e VII

Alínea

Serão representadas por letras minúsculas.
O texto inicia-se com caractere minúsculo,
sucedido por parêntese para a direita,
seguido de um espaço.

Art. 7º, V, “b”, VI,
“b” e VII.

Item

Serão representados por algarismos
arábicos
O texto inicia-se com caractere minúsculo,
sucedido por travessão.

Art. 7º, V, “a”, VI,
“b” e VII.

§ 3º
§ 12
Parágrafo único “§
1º - Havendo
urgência na
manifestação a ATL
poderá determinar
prazo inferior ao
estabelecido no
caput” (§ 1º, do art.
23, do Dec.
47.065;16).

I - texto

Art. 2º - Texto.
I – Texto.
a)

Partes, Livros, Capítulos, Seções e Subseções
São formas de agregação dos artigos, no contexto dos atos normativos, observando-se que:
a)

O agrupamento dos artigos constituirá o capítulo, o qual poderá dividir-se em seções

e as seções em subseções;
b)

O agrupamento de capítulos constituirá o título;
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c)

O agrupamento de títulos constituirá o livro;

d)

O agrupamento de livros constituirá a parte.
FUNDAMENTO
LEGAL

ORIENTAÇÃO

EXEMPOS
CAPÍTULO I

Capítulos, Títulos, Livros e Partes são grafados em
maiúsculas.
Capítulos, Títulos e Livros são identificados por algarismos
romanos
Partes são identificadas por número ordinal, por extenso.

art. 7º, inciso VIII,
Dec. 47.065/16

LIVRO II
PARTE
PRIMEIRA

Exp. Seções e Subseções são grafadas em letras minúsculas,
com iniciais maiúsculas, e identificadas por algarismos
romanos
OBS: os agrupamentos de artigos, capítulos, livros, partes,
etc. poderão ser nominados “Disposições Preliminares”,
“Gerais”, “Transitórias” e “Finais”, conforme o caso.

art. 7º, inciso IX, Dec.
47.065/16

Seção I
Subseção II

Art. 10, P. Único, Dec.
47.065/16

VI) PADRÕES PARA A REDAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO
No âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos da “Cartilha de Redação de Atos Normativos
do Poder Executivo, disponibilizada pela SECCRI, deve ser observado o seguinte formato:







Margens: Superior: 6,0 cm; Direita 1,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Esquerda: 2,0 cm;
Tamanho do papel: A4 (210/294mm);
Fonte: Times New Roman;
Tamanho: 12;
Tabulação: 2,5 cm;
Entre linhas: 1,5 cm;

ORIENTAÇÃO
NÚMEROS E
PERCENTUAIS

VALORES
MONETÁRIOS

DATAS

Tais referências deverão ser
grafadas por extenso, exceto
se se tratar de data, do número
do ato normativo, ou em casos
em que houver prejuízo para
compreensão do texto
Deverão ser expressos em
algarismos arábicos, seguidos
de sua indicação por extenso,
entre parênteses
O dia deverá ser indicado por
algarismos arábicos, utilizando
apenas um algarismo para os
números 1 a 9, e a forma
ordinal para o primeiro dia de

EXEMPLOS

FUND. LEGAL

. vinte por cento

Art. 7º, X

. R$ 2.000,00 (dois mil
reais)

Art. 7º, XI

1º de janeiro de 2016.
9 de agosto de 2000.

Art. 7º, XII, “a” a
“c”.

10 de julho de 2015.
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cada mês. O mês deverá ser
indicado por extenso. O ano
deverá ser indicado por
algarismos arábicos.

SIGLAS

PALAVRA E
EXPRESSÃO EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
REMISSÃO A LEI E
ATOS
NORMATIVOS
CLÁUSULA DE
REVOGAÇÃO

Somente devem ser utilizadas
siglas consagradas pelo uso,
acompanhadas da explicitação
de seu significado na primeira
inserção no texto. Nas demais,
poderá ser empregada apenas
a sigla, observando-se:
- siglas com até três letras, ou
cujas letras sejam soletradas,
devem ser grafadas com todas
as letras maiúsculas;
- siglas com mais de três letras,
que sejam pronunciadas como
palavras, devem ser grafadas
com apenas a inicial maiúscula;
- siglas com formação mista
devem ser grafadas com as
letras soletradas em
maiúsculas e a parte
pronunciável em minúscula.

. AGE (Advocacia Geral
do Estado de Minas
Gerais) – 1ª inserção
no texto.
. Secretaria de Estado
de Planejamento e
Gestão – Seplag (1ª
inserção no texto).
. AGE, SCPMSO
Art. 7º, XIV
. Sugesp, Cagef,
Prodemge

Instituto Chico Mendes
de Conservação da
Biodiversidade -

Deve ser grafada em itálico
Deverá incluir, sempre que
possível, a explicitação do
conteúdo do preceito referido.
Deverá relacionar, de forma
expressa, todos os dispositivos
revogados;
Deverá ser usada por extenso,
contendo dia, mês e ano.

ICMBio
. caput

Art. 5º, I, “e”

Art. 6º

.

Art. 7º. XIII

VII) ATRIBUTOS E DIRETRIZES DO TEXTO NORMATIVO

A) Clareza, precisão, ordem lógica e concisão, devendo se observar:
 Utilizar palavras e expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma
versar sobre assunto técnico, hipótese em que poderá ser empregada a
nomenclatura própria da área que se está normatizando;
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 Usar orações concisas, evitando construções explicativas, justificativas ou
exemplificativas;
CERTO:
“Art. 3º – Serão observadas as seguintes regras na elaboração do ato
normativo:
I – cada ato tratará de um único objeto;” (art. 3º do Decreto 47.065/2016)
ERRADO:
“Art. 3º – Serão observadas as seguintes regras na elaboração do ato
normativo:
I – cada ato tratará de um único objeto” para que não haja confusão entre as
matérias (o dispositivo inserido, que não consta do Decreto, tem caráter
meramente justificador; portanto, inadequada seria sua inserção).
 Fazer uso da linguagem técnica de modo a permitir a compreensão do objetivo,
conteúdo e alcance do ato normativo;
 Evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensáveis;
CERTO:
“Art. 4º – O ato normativo será constituído pelas seguintes partes:” (art. 4º do
Decreto 44.065/2016)
ERRADO
“Art. 4º – O ato normativo será constituído [necessariamente] pelas seguintes
partes: (o termo “necessariamente” denota uma obrigação, característica já
presente na norma; por isso, em nada acrescenta ao conteúdo da redação e
nela não deve constar).
 Grafar estrangeirismos em itálico.

B) Simplicidade, devendo-se observar:
 A construção de orações e expressões na ordem direta e na forma positiva;
CERTO
“I – é vedada toda renumeração de artigos, bem como a de suas seções,
subseções, capítulos, títulos, livros e partes;” (art. 13, § 2º, I, do Decreto
47.065/2016.
ERRADO
I – não é permitida a renumeração de artigos, bem como a de suas seções,
subseções, capítulos, títulos, livros e partes;
 evitar regionalismo, preciosismo e neologismo;

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
31

Saulo Lopes e Cláudia Passos

Elaboração e Análise de Atos Normativos

C) Uniformidade, devendo-se observar:
 Expressar a mesma ideia, quando repetida no texto, por meio dos mesmos
termos, evitando o emprego de sinônimos;
 Usar o mesmo tempo e modo verbal;
 Buscar o paralelismo entre as disposições dos incisos, das alíneas e dos itens
constantes da mesma enumeração;
 Evitar o emprego de palavra, expressão ou construção que confira ambiguidade
ao texto.

D) Imperatividade, devendo se observar:
 Dar preferência ao futuro do presente do indicativo e ao presente do indicativo;
 Evitar o uso meramente enfático de expressão que denote obrigatoriedade;
ERRADO
“I – é [expressamente] vedada toda renumeração de artigos, bem como a de
suas seções, subseções, capítulos, títulos, livros e partes;” (O termo
“expressamente”, que não consta do trecho citado do Decreto 47.065/2016
– art. 13, § 2º, I – é inócuo e pleonástico, razão pela qual inadequada seria
sua inserção.)
 Usar os recursos de pontuação de forma ponderada, evitando os abusos de
caráter estilístico.

VIII) FORMAS DE ALTERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS
Os atos normativos podem ser alterados ou revogados, por outro ato posterior da mesma
espécie, das seguintes formas:
a) revogação parcial de dispositivo;
b) revogação integral do ato normativo;
c) substituição ou acréscimo de dispositivo, devendo-se observar, nessa hipótese, as seguintes
regras:
c.1) é vedada toda renumeração de artigos, bem como a de suas seções, subseções,
capítulos, títulos, livros e partes;
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c.2) quando necessário o acréscimo de artigos ao texto, será repetido o número do
artigo imediatamente anterior, seguido de letra maiúscula, em ordem alfabética,
tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos, separadas por hífen
do número do dispositivo imediatamente anterior. Essa regra também aplicável em
casos de acréscimos de parágrafos, incisos, alíneas ou itens, quando inconveniente o
acréscimo de nova unidade ao final da sequência. Em contrapartida, será permitida a
renumeração de parágrafos, incisos, alíneas e itens, quando não se revelar possível a
adoção de tais procedimentos.

Exemplo: O art. 8-A foi acrescentado à Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, pela Lei
nº 19.821, de 22 de novembro de 2011:
Art. 8º – O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes direitos
perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados:
I – ser tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão
facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
(...)
Art. 8º-A – Terão prioridade de tramitação os processos em que figure como
parte ou interessado:

c.3) é vedado o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo revogado,
vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de
Justiça do Estado ou cuja execução tenha sido suspensa pela Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.
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ATOS NORMATIVOS DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR
I) Regras para numeração
 Leis complementares, ordinárias e delegadas: têm numeração sequencial,
com série iniciada em 1947.
 Decretos:
a) Numerados de forma sequencial com obediência à ordem dos já existentes,
quando de caráter geral e abstrato.
Exemplo.
Decreto de caráter abstrato:
Decreto nº 47.065, de 20 de outubro de 2016, que “Dispõe sobre a proposição,
elaboração e redação de atos normativos do Poder Executivo, nos termos da Lei
Complementar nº 78, de 09 de julho de 2004”.
A norma tem caráter geral (se aplica a todas as situações enquadradas na hipótese)
e abstrato (não se refere a uma situação específica, concreta).

b) Numerados de forma sequencial antecedidos de NE - Numeração Especial , quando forem de caráter concreto. A numeração se reinicia a cada ano, com
início no primeiro dia útil e término no último dia útil.
EXEMPLO.
Decreto de caráter concreto:
Decreto com numeração especial 380, de 02/08/2017, que “Declara de utilidade pública,
para constituição de servidão, terreno necessário à construção da Rede de Distribuição
Rural Nova Resende, de 7,9 kv, do Sistema Cemig, no Município de Nova Resende”
O Decreto não é de caráter geral porque não se dirige a um grupo de situações e não
é abstrato porque trata de uma situação já existente, específica. Portanto, é de caráter
concreto.

II) Proposição de Lei enviada ao Poder Executivo pela Assembleia Legislativa
 A primeira análise no âmbito do Poder Executivo será da Assessoria TécnicoLegislativa – ATL. Poderão ser solicitadas manifestações de órgãos ou entidades do
Poder Executivo com competências institucionais afetas às proposições de lei em
análise ou dos demais Poderes.
 Posteriormente à análise, a proposição deve ser encaminhada ao Governador
para sanção ou veto.
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III) Competência: para propor e examinar projetos de atos normativos de competência do
Governador.
“Os órgãos e entidades do Poder Executivo podem propor ao Governador a edição de atos
normativos, observada a sua respectiva área de competência” (art. 19 do Decreto 47.065/2016).
Nos termos do art. 1º, XII, do Decreto nº 45.771, de 10/11/2011, a Advocacia-Geral do Estado
é órgão legitimado para “sugerir modificação de lei ou de ato normativo estadual, quando julgar
necessário ou conveniente”.
A Assessoria Técnico-Legislativa – ATL é responsável pelo
recebimento, análise e processamento das proposições.
A Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
– SECCRI – é responsável por assessorar o Governador no
exercício

de

suas

competências

legislativas

e

poder

regulamentar. (Vide art. 25, III, da Lei nº 22.257, de 27/07/2016).

“Poderá ser solicitada urgência
na análise das propostas
mediante requerimento
justificado encaminhado ao
Secretário de Estado de Casa
Civil e de Relações
Institucionais que decidirá
sobre o novo prazo.” (§ 1º do
art. 22 do Decreto
47.065/2017).

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 47.065/2016, a proposta de atos normativos deve ser
acompanhada dos seguintes documentos:
I – exposição de motivos do titular do órgão ou entidade
proponente, nos termos do Anexo;
II – manifestação fundamentada da Assessoria Jurídica ou
Procuradoria dos respectivos órgãos demandantes;
III – minuta, em meio eletrônico editável, do ato normativo
proposto.

O Decreto 47.065/2016 traz
um anexo com modelo de
documento que deve ser
seguido por todos os órgãos e
entidades para a proposição de
atos normativos

Prazo de análise das propostas de atos normativos: 15 dias úteis.

Referência:
MINAS GERAIS, Advocacia-Geral do Estado. Manual
de Elaboração e Análise de Atos Normativos. Direito
Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado
de Minas Gerias, Belo Horizonte, v.14, n.1, jan./dez.,
2017. p. 11-35.
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Apresentação
O presente Manual tem por objetivo apresentar aos operadores do Direito e aos demais
cidadãos interessados orientações quanto aos aspectos que envolvem a condução e a análise
dos procedimentos administrativos relativos aos Processos Administrativos Disciplinares e às
Sindicâncias, no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Para tal finalidade, foram utilizadas como base a Lei Estadual de Processos Administrativos (Lei
nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002) e a Lei que trata do Estatuto dos Servidores Públicos (Lei
nº 869, de 05 de julho de 1952). O Manual ampara-se, ainda, nos Pareceres exarados pela
Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral1, boas práticas do Manual de processo disciplinar da
Advocacia-Geral da União e entendimentos consolidados na jurisprudência pátria e na
doutrina.
Vale alertar que o presente Manual contém apenas orientações gerais, cabendo aos servidores
responsáveis pela condução dos processos administrativos nos respectivos órgãos e entidades
verificar as especificidades dos casos concretos submetidos à análise. Consequentemente,
compete a tais operadores, dentro dos limites legais, verificar a melhor solução para o caso
apresentado, contando sempre com o auxílio da Advocacia Geral do Estado, no que for cabível.
Ao final deste Manual, são disponibilizadas sugestões de modelos de portarias de instauração
de Processo Administrativo Disciplinar e de Sindicância Administrativa, cujos padrões já foram
previamente aprovados pela Advocacia-Geral do Estado, conforme referências feitas ao longo
do documento.

1

No que se refere aos Pareceres Jurídicos emitidos pela Consultoria Jurídica da AGE sobre o tema do presente
manual, existem dois tipos distintos de numeração. Os relativos à sigla CJD – Consultoria Jurídica Disciplinar, e
os demais, os quais seguem a numeração única (geral) dos pareceres jurídicos emitidos pela Consultoria Jurídica.
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DAS REGRAS GERAIS SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

No Estado de Minas Gerais, a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, traz as regras gerais sobre
os Processos Administrativos (PAs) no âmbito da Administração Pública Estadual, possuindo
também aplicação subsidiária aos PAs específicos, regidos por lei própria2.
Nos termos da Lei Estadual nº 14.184, de 2002, qualquer assunto que seja submetido ao
conhecimento da Administração possui o caráter de Processo Administrativo, podendo ser
iniciado de ofício ou a pedido do interessado.3
Nos Processos Administrativos há o dever de a Administração Pública obedecer aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
eficiência, ampla defesa, contraditório, transparência, dentre outros.
A Constituição do Estado de Minas Gerais possui norma expressa no mesmo sentido, conforme
dispõe o §4º do art. 4º, abaixo transcrito:
Art. 4º – O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência,
os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País. [...]
§ 4º – Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o
procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão
motivados. - grifamos.

Ou seja, o constituinte estadual impôs, como um dos requisitos de validade dos PAs,
independentemente do procedimento adotado e do objeto analisado, a necessidade de serem
observados o contraditório e a ampla defesa, a publicidade dos atos e a motivação da decisão ou
despacho proferidos.
 Sobre a aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa em processo disciplinar
de servidores não estáveis, vide Pareceres CJD nº 76, de 10/10/2011, e CJD nº 60, de
23/12/2010.
2

Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das
autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público
pela Administração.
(Vide parágrafo 3º do art. 6º da Lei nº 15.025, de 19/01/2004.)
(Vide art. 5º-A da Deliberação da Mesa da ALMG nº 2.325, de 20/11/2002.)
1º - Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal
de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa.
§ 2º - Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta lei.
3
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, não se confunde processo com procedimento. Isto porque: O primeiro
existe sempre como instrumento indispensável para o exercício da função administrativa; tudo o que a Administração
Pública faz, operações materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um processo. Cada vez que ela for tomar uma
decisão, executar uma obra, celebrar um contrato, editar um regulamento, o ato final sempre é precedido de uma série
de atos materiais ou jurídicos, consistentes em estudos, pareceres, informações, laudos, audiências, enfim, tudo o que
for necessário para instruir, preparar e fundamentar o ato final objetivado pela Administração.
O procedimento é o conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos;
equivale a rito, a forma de proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo. (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28.ed. São Paulo: Atlas, 2015. p.766)
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A Administração tem o dever de emitir decisão motivada nos processos, bem como em solicitação
ou reclamação em matéria de sua competência.
A motivação deve ser clara, suficiente e coerente com os fatos e fundamentos apresentados e,
em decisões reiteradas sobre a mesma matéria, poderão ser reproduzidos os fundamentos de
uma decisão, desde que não se prejudique direito ou garantia do interessado. A motivação de
decisão de órgão colegiado ou comissão, ou de decisão oral, constará em ata ou em termo escrito
(art. 46 e §§s, da Lei nº 14.184, de 2002).
A lei dispõe também que, em Processo Administrativo, serão observados, dentre outros, os
seguintes critérios (art. 5º, da Lei nº 14.184, de 2002):











atuação conforme a lei e o direito (princípio da juridicidade);
atendimento do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de poder ou
competência, salvo com autorização em lei;
atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada a promoção
pessoal de agente ou autoridade;
divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição e em legislação específica;
indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasem a decisão;
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos postulantes e dos
destinatários do processo;
adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos das pessoas;
garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à apresentação de alegações e
à interposição de recurso;
proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as exigidas em lei;
impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado.

São consideradas interessadas nos PAs, as seguintes pessoas:






física ou jurídica, titular de direito ou interesse individual ou que o inicie no exercício de
representação;
pessoa física, organização ou associação, quanto a direitos e interesses coletivos e difusos;
quem, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou interesse que possa ser afetado
pela decisão adotada;
a entidade de classe, no tocante a direito e interesse de seus associados e;
terceiros intervenientes, quando comprovado o interesse.

São direitos do postulante e do destinatário do processo, sem prejuízo de outros que lhes sejam
assegurados:




serem tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o
exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
ter ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter cópia de documento nele
contido e conhecer as decisões proferidas;
ter vista de processo;
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formular alegação e apresentar documento antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pela autoridade competente;
fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força da lei.

São deveres do postulante e do destinatário do processo perante a Administração, sem prejuízo
de outros previstos em ato normativo:





expor os fatos com clareza e em conformidade com a verdade;
proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
não agir de modo temerário;
prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos
fatos.

São considerados prioritários, para fins de tramitação, os processos em que figure como parte ou
interessado:




pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;
pessoa com deficiência física ou mental;
pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, artrite reumatoide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus
eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo ou outra doença grave, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após
o início do processo.

Nas hipóteses acima, e para que tenha direito à tramitação prioritária, o interessado deverá
requerê-la à autoridade administrativa competente, anexando documento que comprove sua
condição.
Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de
tramitação prioritária. O regime de tramitação prioritária não cessará com a morte do beneficiado,
estendendo-se em favor do cônjuge supérstite e de companheiro ou companheira em união
estável.
Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, exceto quando a lei o
exigir ou quando houver padronização estabelecida por órgão da Administração. Devem ser
realizados por escrito, em português, contendo a data e o local de sua realização e a
assinatura da autoridade por eles responsável, com as páginas numeradas sequencialmente
e rubricadas (art. 16, 18 e 19 da Lei nº 14.184, de 2002).
Só será exigido reconhecimento de firma por imposição legal ou em caso de dúvida sobre a
autenticidade do documento. A autenticação de cópia de documento pode ser feita por servidor
do próprio órgão em que tramitar o processo (art. 17, da Lei nº 14.184, de 2002).
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Durante a tramitação, o processo permanecerá na repartição onde tiver curso (art. 29, da Lei nº
14.184, de 2002).
Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, pela comissão processante ou servidor
responsável, sem prejuízo do direito do interessado de produzir provas (art. 23, da Lei nº 14.184,
de 2002).
Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em direito, podendo ser recusada, em
decisão fundamentada, a prova considerada ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória
(art. 23, da Lei nº 14.184, de 2002).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização, no processo administrativo, de
“prova emprestada” do inquérito policial ou do processo penal, desde que autorizada pelo juízo
criminal e respeitados o contraditório e a ampla defesa (STJ. 1ª Seção. MS 17.472/DF, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 13/6/2012). Nesse sentido, Sumula 591, aprovada em
13/09/2017, DJe 18/09/2017: “É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo
disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o
contraditório e a ampla defesa”.4
A prova emprestada, validamente produzida em processo criminal, pode ser utilizada em PAD
independentemente do transito em julgado da sentença penal condenatória. Isso porque, em
regra, o resultado da sentença proferida no processo criminal não repercute na instância
administrativa, tendo em vista a independência existente entre as instancias (STJ, 2º Turma. RMS
33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013).
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado podendo, na fase de instrução, requerer
diligência e perícia, juntar documento e parecer e aduzir alegação referente à matéria objeto do
processo (art. 27, da Lei nº 14.184, de 2002). Estes atos podem ser praticados sem prejuízo do
dever de instrução atribuído ao órgão competente. Os atos de instrução serão realizados do
modo menos oneroso para o interessado (art. 23, §2º, da Lei nº 14.184, de 2002).
Quando o interessado declarar que fato ou dado estão registrados em documento existente em
setor da própria Administração, deve esta, de ofício, diligenciar para a obtenção do documento
ou de sua cópia (art. 26, da Lei nº 14.184, de 2002).
O interessado ou terceiro, que de alguma forma possa contribuir para a instrução dos autos do
PA, será intimado, se necessária à prestação de informação ou a apresentação de prova. Não
sendo atendida a intimação, poderá o órgão ou entidade competente suprir de ofício a omissão,
se entender relevante a matéria, ou determinar o arquivamento do processo (art. 28, caput e
Parágrafo Único, da Lei nº 14.184, de 2002).

4

O STF já se manifestou sobre o tema: A prova colhida mediante autorização judicial e para fins de investigação ou
processo criminal pode ser utilizada para instruir procedimento administrativo punitivo. Assim, é possível que as
provas provenientes de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente em processo criminal sejam emprestadas
para o processo administrativo disciplinar. RMS 28774/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min.
Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 9/8/2016 (Info 834).
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O interessado tem também direito a ter vista do processo e à obtenção de certidão ou cópia dos
dados e documentos que o integrem, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos
pelo sigilo constitucional (art. 30, da Lei nº 14.184, de 2002).
A Administração, em matéria relevante, a seu juízo, pode estabelecer outros meios de participação
no processo, diretamente ou por meio de organização ou associação legalmente constituídas (art.
35, da Lei nº 14.184, de 2002).
Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias,
salvo em virtude de disposição legal diversa (art. 36, da Lei nº 14.184, de 2002).
Na atualidade, o sigilo de informações encontra-se normatizado no inciso XXXIII do art. 5º e no
inciso II do § 3º do art. 37, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem
como na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e no Decreto Estadual nº 45.969, de
24 de maio de 2012.
Portanto, dependendo do conteúdo do processo, tem o requerente o direito de que o expediente
tramite sob sigilo, por exemplo, quando presentes informações bancárias ou fiscais do
investigado.
No processo disciplinar, entende-se como possível, em tese, a disponibilização parcial ou total de
autos ou de parecer proferido em processo administrativo disciplinar com penalidade já aplicada,
desde que a decisão da autoridade julgadora tenha transitado em julgado na esfera administrativa
e não haja processo de revisão em andamento, respeitando-se a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem dos processados, bem como as liberdades e garantias individuais.
Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá,
mediante despacho motivado, antes da decisão do pedido, promover consulta pública para a
manifestação de terceiros, se não houver prejuízo para a parte interessada (art. 31, da Lei nº
14.184, de 2002).
A consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que o processo possa
ser examinado pelos interessados, fixando-se prazo para o oferecimento de alegações. O
comparecimento à consulta pública não confere ao terceiro a condição de parte no processo, mas
lhe garante o direito de obter da Administração resposta fundamentada (art. 31, caput e §§1º e
2º, da Lei nº 14.184, de 2002).
Antes da decisão final da autoridade competente, a juízo da Administração, pode ser realizada
ainda audiência pública para debate sobre a matéria do processo (art. 33, da Lei nº 14.184, de
2002).
Os resultados de consulta, da audiência pública ou de outro meio de participação dos
administrados serão apresentados com a indicação do procedimento adotado (art. 31, §3º, da Lei
nº 14.184, de 2002).
O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, em geral, nos mesmos prazos fixados
para as ações próprias cabíveis no judiciário. Se não for o caso de direito que dê oportunidade à
ação judicial, prescreverá a faculdade de pleitear na esfera administrativa, dentro de 120 dias a
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contar da data da publicação oficial do ato impugnado ou, quando este for da natureza reservada,
da data da ciência do interessado (art. 196, caput e Parágrafo único, da Lei nº 869, de 1952).
Uma vez exaurida a finalidade do processo ou quando o objeto da decisão se tornar impossível,
inútil ou prejudicado por fato superveniente, a Administração pode declarar extinto o feito.
Deverão constar do processo todos os dados necessários à decisão.
Finalmente, cumpre destacar que somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor
dever, prever infração ou prescrever sanção, devendo a norma administrativa ser interpretada da
forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige (art. 3º, da Lei nº 14.184,
de 2002).
II)

DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:

Expostos alguns aspectos gerais sobre os PAs, os quais se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Disciplinar (PAD), o Estado dispõe na Lei nº 869, de 1952, sobre o regramento
disciplinar específico a ser observado pela Administração Estadual e seus servidores públicos.
Ressalta-se que as Polícias Civil e Militar do Estado possuem procedimento próprio disciplinar,
conforme dispõem respectivamente a Lei Estadual nº 5.406, de 16 de dezembro de1969, c/c Lei
Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, e Lei Estadual nº 14.310, de 19 de junho de
2002.
A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é
obrigada a promover-lhe a apuração imediata, autuando o documento em processo próprio e
promovendo a instrução dos autos com os demais documentos preliminares referentes à
representação ofertada (ex. boletim de ocorrência, laudos técnicos, orçamentos).
Consoante prevê o art. 216, da Lei Estadual nº 869/1952, constituem deveres dos servidores
públicos:

assiduidade;

pontualidade;

discrição;

urbanidade;

lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

observância das normas legais e regulamentares;

obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão
do cargo;

zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;

providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua
declaração de família;

atender prontamente:
a) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;
b) à expedição das certidões requeridas para a defesa de direito.
Por sua vez, nos termos do art. 217 da Lei Estadual nº 869, de 1952, as vedações impostas aos
servidores são as seguintes:
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referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e
atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do
ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço;
retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto
da repartição;
promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de
donativos no recinto da repartição;
valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função;
coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária;
participar da gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo os casos
expressos em lei;
exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, quotista
ou comandatário;
praticar a usura em qualquer de suas formas;
pleitear, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas, salvo quando
se tratar de percepção de vencimentos e vantagens, de parente até o segundo grau;
receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das
atribuições;
contar a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de
encargo que lhe competir ou a seus subordinados.

Vale ressaltar que a Lei Estadual nº 869, de 1952, em seu art. 217 supratranscrito, apresenta apenas
um rol exemplificativo das condutas passíveis de configurar ilícitos disciplinares. Existem outras
normas estaduais regulamentando situações específicas, que também preveem condutas dos
servidores que, se praticadas, ensejam a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Como exemplos, temos as seguintes situações:
a) o dever de prestação de contas nos casos de deslocamentos para viagens, previsto no Capítulo
VI do Decreto Estadual nº 47.045, de 14 de setembro de 2016, cujo descumprimento sujeita o
servidor ao desconto integral imediato em folha de pagamento, sem prejuízo de outras sanções
legais aplicáveis.
b) o dever de o servidor comunicar, ao seu chefe imediato, o desaparecimento de materiais ou
sua avaria em razão de uso inadequado, competindo ao titular do órgão ou entidade a obrigação
de determinar a apuração dos fatos, conforme art. 57 do Decreto Estadual nº 45.242, de 11 de
dezembro de 2009.
c) o dever de o servidor afastado para estudos permanecer em efetivo exercício junto ao Poder
Executivo, imediatamente após o fim do afastamento para estudos, no período de pelo menos
três anos, nos termos do art. 9º do Decreto Estadual nº 47.253, de 13 de setembro de 2017.
Como exposto, a infração funcional configura uma violação dos deveres e proibições elencados
em normas administrativas, relacionadas ao comportamento dos servidores, no exercício de uma
função pública.
Portanto, os fatos a serem apurados devem estar relacionados à atuação funcional do servidor
público, independentemente da natureza do vínculo com a Administração.
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 Sobre o tema, confira-se o parecer jurídico CJ/AGE nº 15.500, de 16/09/2015 e nº 15.813,
de 13/12/2016.
 Sobre a possibilidade de apuração de infrações disciplinares correlatas ao Nepotismo em
contratos de terceirização, remete-se ao parecer jurídico CJ/AGE nº 15.208, de 25 de
setembro de 2012.
Infrações outras praticadas por agentes públicos e que não possuem relação com a atividade
funcional, também devem ser apuradas, mas serão objeto de Processo Administrativo específico,
e não de PAD.
Autuação do PAD
A título elucidativo, sugerimos que os autos do PAD sejam organizados em consonância com as
seguintes diretrizes5:
a) as folhas dos autos devem ser numeradas sequencialmente e rubricadas pelo secretário da
comissão processante (art. 19, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002);
b) caso necessário renumerar as folhas, deve-se passar um traço na aposição de número incorreto
mantendo-o legível;
c) a numeração deve ser aposta a partir da folha seguinte à capa dos autos, considerando-se a
capa como fl. 01;
d) o verso ou anverso das folhas em branco deverá conter a expressão “em branco”, carimbada
ou escrita, ou um traço oblíquo;
e) os documentos produzidos pelos membros da comissão devem conter a assinatura de todos
os integrantes na última folha e rubrica nas demais;
f) os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em português, com data e o local de
sua realização e assinatura dos responsáveis (art. 16, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002);
g) as cópias reprográficas trazidas aos autos devem ser certificadas com a expressão “Confere
com o original”, constando em seguida a assinatura do secretário ou membro da comissão;
h) os documentos juntados devem estar datados e assinados, se for o caso;
i) ao receber documentos não produzidos pela comissão, o presidente deve despachar ordenando
a sua juntada, com identificação da data de recebimento;
j) os documentos podem ser juntados mediante despacho neles próprios ou, havendo a
necessidade de listá-los, pode ser elaborado “termo de juntada”;
k) ao se completar 200 folhas, recomenda-se a abertura de novo volume;

5

Diretrizes baseadas no Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da Corregedoria Geral
da Advocacia da União. Brasília, AGU, 2015.
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l) havendo a juntada de documento que exceda às 200 folhas dos autos do processo, recomendase a abertura de um novo volume, evitando-se, sempre que possível, o desmembramento do
documento;
m) o volume encerrado deve conter o “Termo de Encerramento do Volume x”, datado e assinado,
devendo-se informar o número da primeira e da última folha do volume, correspondendo esta
ao próprio termo de encerramento;
n) o volume encerrado deve conter o “Termo de Encerramento do Volume x”, datado e assinado,
devendo-se informar o número da primeira e da última folha do volume, correspondendo esta
ao próprio termo de encerramento;
o) a abertura de novo volume também deve conter “Termo de Abertura do Volume y” com data
e assinatura;
p) a numeração das folhas dos autos de um novo volume corresponderá à sequência da
numeração do volume anterior;
q) em caso de documentos de tamanho inferior a uma folha, recomenda-se que sejam colados
ou grampeados a uma folha em branco (devidamente numerada e rubricada), cuidando-se para
que se possibilite a consulta do verso do documento quando necessário;
r) documentos com tamanho superior ao de uma folha devem ser dobrados;
s) se necessário/conveniente, dois processos administrativos (disciplinares ou não) podem ser
anexados ou apensados.

Das fases do PAD
Consoante apregoa o art. 220 da Lei nº 869, de 1952, o Processo Administrativo constará de duas
fases distintas, quais sejam: Inquérito Administrativo (ou Sindicância Administrativa) e Processo
Administrativo propriamente dito.
II.1) DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA:
Trata-se de averiguação sumária, sigilosa, de que se encarregarão servidores designados pelas
autoridades competentes, devendo ser iniciado e concluído no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, a partir da data de designação da comissão (art. 220, § 2º, da lei 869/1952).
A Sindicância Administrativa - SA é um processo administrativo preliminar à eventual instauração
de PAD, utilizada nas situações em que ocorrer dúvidas acerca da autoria e materialidade das
infrações funcionais. Como exemplo, temos as situações em que ocorre o desaparecimento de
bens que compõem o patrimônio da entidade, sem que se saiba, de antemão, de quem seria a
responsabilidade pelo desvio e/ou pela guarda do material; ou ainda nos casos em que se atribui
a determinado servidor a prática da denominada advocacia administrativa, sendo necessária a
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apuração prévia das condutas por ele praticadas para que se verifique o seu efetivo
enquadramento como infração funcional.
Dispensa-se a sindicância quando forem evidentes as provas que demonstrem a responsabilidade
do(s) indiciado(s).
A instauração de sindicância ocorre por meio da publicação de Portaria, de responsabilidade da
autoridade competente. Nesse documento deverá constar a descrição sucinta dos fatos a serem
apurados e a indicação dos servidores estáveis que integrarão a comissão sindicante. No Anexo
II deste Manual consta modelo de Portaria para instauração de sindicância, aprovado pela
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, por meio do Parecer nº 15.838, de 31 de janeiro de
2017.
Os servidores que forem designados para proceder à sindicância não poderão exercer outras
atribuições além das de pesquisas e averiguação que forem indispensáveis à elucidação do fato,
ressalvada autorização especial da autoridade competente (art. 220, § 3º, da lei 869/1952). Desta
forma, obrigam-se a dedicar-se aos trabalhos apuratórios, sem prejuízo do vencimento,
remuneração ou outra vantagem decorrente do exercício de suas atividades (art. 220, § 3º, da lei
869/1952).
A lei não estabelece um procedimento próprio para a SA. Desta forma, cabe à comissão proceder
a todas as atividades e diligências necessárias para a apuração dos fatos ocorridos, observadas as
diretrizes gerais aplicáveis aos PAs.
A apuração de infração disciplinar se dá mediante procedimento de sindicância ou processo
disciplinar, espécies de um gênero mais amplo, que é o processo administrativo. Sendo assim, a
observância ao princípio da ampla defesa no processo administrativo, conforme consagrado na
Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, deve ser observada até mesmo na fase inicial
sumária, que é a sindicância, com a garantia mínima preconizada pelo devido processo legal, e
com vistas a evitar perseguições e injustiças no âmbito da Administração. 6
Logo, sempre que houver um indiciamento de servidor público, ainda que informal, em sede de
sindicância preparatória, é importante que o mesmo participe do procedimento. Devem-se
garantir ao investigado os devidos meios de defesa e o contraditório, para possibilitar que a
verdade prevaleça e que os fatos sejam esclarecidos de forma a subsidiar um livre-convencimento
motivado e coeso por parte da Comissão Sindicante. Lado outro, se não houver indiciamento de
servidor em específico, mostra-se o contraditório dispensável em sede de sindicância7.
Após a finalização da sindicância, a comissão deverá encaminhar o relatório final com as
conclusões para o conhecimento da autoridade competente, com a caracterização dos indiciados,
6

Art. 5º, da Constituição Federal: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
7
Sobre o tema, oportuno transcrever trecho do Manual de Processo Administrativo disciplinar da CGU, que afirma
que nos casos de procedimento preliminar investigativo pode haver a dispensa dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que “não há nenhum servidor público sendo formalmente acusado de ter
cometido irregularidade, mas trata-se tão-somente de um esforço por parte da Administração no intuito de coletar
informações gerais relacionadas à suposta irregularidade então noticiada. Logo, não há a quem se possa conceder os
referidos direitos garantidos pela Constituição Federal.”
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se existentes. Neste ponto, a Lei nº 869, de 1952, determina em seu art. 220, § 4º, que nenhuma
penalidade, exceto repreensão, multa e suspensão, poderá decorrer das conclusões a que chegar
a sindicância, que é simples fase preliminar do processo administrativo.
Conclui-se que da sindicância podem decorrer as seguintes situações:
a) o arquivamento do expediente, caso a autoridade administrativa, após exauridas as diligências
e investigações pertinentes, entenda que não ocorreu infração disciplinar, ou ainda quando
ausentes indícios de autoria e a materialidade do fato;
b) pode ser utilizada como peça de informação e procedimento para a instauração do processo
administrativo disciplinar (PAD), se as irregularidades verificadas puderem, em tese, configurar
infrações disciplinares diferentes de repreensão, multa ou suspensão - sindicância investigativa
ou;
c) se apurada a ocorrência de infrações em relação às quais possam ser aplicadas as penalidades
de repreensão, multa ou suspensão, a sindicância poderá ser convertida em procedimento ao
final do qual serão aplicadas tais punições – sindicância punitiva. Nesse caso, indispensável fazse a presença do contraditório e ampla defesa, conforme apregoa abalizada doutrina.
Ainda quanto à sindicância punitiva e as situações em que ela caracteriza verdadeiro PAD,
transcrevemos abaixo trecho da obra “Manual de Processo Administrativo Disciplinar e
Sindicância” de Antônio Carlos Alencar Carvalho8:
[...] Conquanto o Estatuto do Funcionalismo federal tenha buscado
distinguir as figuras sindicância punitiva e do processo administrativo
disciplinar pelo âmbito de gravidade das sanções aplicáveis no bojo de
cada qual, o fato é, em última instância, que o procedimento sindicante
apenador ostenta, inequivocamente, natureza jurídica de processo
administrativo sancionador.
Uma vez com natureza de processo administrativo disciplinar, é inevitável
a conclusão de que a sindicância apenadora deverá observar os mesmos
contornos constitucionais daquele, pois que adstrita aos ditames da
ampla defesa e do contraditório (art. 59, LV, 1988; arts. 143, caput; 153 e
156, caput, Lei Federal n 8.112/90) e do devido processo legal (art. 59, LIV,
CF 1988).
Léo da Silva Alves confirma: "A sindicância utilizada para punir servidores
por faltas leves é um delírio do legislador. A sua natureza é de expediente
processual".
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região endossa que a sindicância que
resulta penalidade tem natureza jurídica de processo administrativo
disciplinar sumário e nela deve ser observado o contraditório.

8

CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da
jurisprudência dos tribunais e da casuística da administração pública. 5.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.592-593.
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José dos Santos Carvalho Filho, exemplificando com a hipótese prevista
no art. 145, II, da Lei Federal nº 8.112/90, pontua que, apesar de
denominado sindicância, o procedimento deve ser tratado como processo
disciplinar, porquanto só deste pode resultar aplicação de penalidades,
em vista do caráter acusatório do feito e da obrigatória incidência nele
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tachando de
inconstitucionais quaisquer dispositivos estatutários que dispensarem a
exigência.
José Raimundo Gomes da Cruz endossa a tese, juntamente com Diógenes
Gasparini, que destaca: “Na esfera federal, a sindicância é, na realidade,
processo administrativo disciplinar”.
Romeu Felipe Bacellar Filho pondera que “a possibilidade de aplicação de
sanções disciplinares como resultado da sindicância converte-a em
processo, com a exigência da presença do contraditório e da ampla
defesa”.

II.2) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:
No Estado de Minas Gerais, o processo disciplinar é regulamentado pela Lei nº 869, de 1952 (arts.
208 e seguintes), para os servidores públicos em geral. Os policiais civis são regidos por legislação
própria – Lei Estadual nº 5.406/1969 c/c Lei Complementar nº 129/2013 -, assim como a Polícia
Militar-PMMG – Lei Estadual nº 14.310, de 19/06/2002.
Importante ressaltar que não cabe aplicação analógica da lei de processo administrativo federal
aos processos instaurados no âmbito estadual, pelas seguintes razões:

a) A regulamentação de processos administrativos no âmbito estadual insere-se no âmbito
de competência do Estado para legislar sobre organização interna da Administração, nos
termos do art. 39, da CF.
b) Havendo lei específica sobre processo disciplinar, a aplicação dela deve se sobrepor à lei
geral dos processos administrativos. Assim, em Minas Gerais, a lei de processo
administrativo aplica-se apenas subsidiariamente aos processos disciplinares, por força do
disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002.
 Nesse sentido, decisão do STJ no MS 8.269/2002, e parecer CJD nº /144, de 17/01/2013;
parecer jurídico CJ/AGE nº 15.616, de 09/03/2016.
Da instauração
A Lei nº 869, de 1952, em sua redação original, dispõe que são competentes para determinar a
instauração do processo administrativo os Secretários de Estado e os Diretores de Departamentos
diretamente subordinados ao Governador do Estado.
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Considerando a atual estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais, prevista na Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, a competência para determinar
a instauração do PAD será dos dirigentes máximos dos órgãos e entidades que integram a
Administração Direta e também dos dirigentes máximos das entidades da Administração Indireta.
A autoridade competente determinará a publicação da Portaria instauradora, que deverá conter
as seguintes informações:
a)
o fundamento legal para a instauração do PAD;
b)
apenas as iniciais do nome do servidor em relação ao qual se instaura o processo
administrativo, sem menção ao nome completo;
c)
a capitulação legal das supostas infrações praticadas;
d)
descrição sucinta dos fatos;
e)
indicação dos servidores estáveis que comporão a comissão.

No Anexo III deste Manual consta modelo de Portaria para instauração de PAD, aprovado pela
AGE, no Parecer Jurídico nº 15.838, de 31 de janeiro de 2017.

Da Comissão
A comissão responsável pela condução do PAD será composta de três servidores públicos
estáveis, devendo ser indicado um deles, no ato de designação, para dirigir os trabalhos como
presidente, e outro, para secretariá-lo (art. 221, da Lei nº 869, de 1952).
Os membros da comissão possuem como atribuição principal a prática de todos os atos
necessários ao regular desenvolvimento do processo. Procederão a todas as diligências que julgar
convenientes para formar o seu convencimento, podendo colher e requerer a produção de provas,
analisar a defesa eventualmente apresentada, promover diligências, ouvir, quando necessário, a
opinião de técnicos ou peritos, elaborar o relatório final, e praticar todos os demais atos
pertinentes à completa elucidação dos fatos (art. 224, da lei 869/1952).
Se a comissão verificar a ocorrência de outras infrações não descritas na Portaria que a instituiu,
deverá informar tal situação à autoridade competente. O dever de comunicar à autoridade as
irregularidades verificadas no curso dos trabalhos da comissão perdura por todo o processo.
No caso de surgimento posterior de infrações conexas àquelas investigadas no PAD, a autoridade
competente poderá:
(1) Aditar a Portaria de instauração do PAD, sendo garantida ao investigado nova
oportunidade de manifestação, em consonância aos princípios do contraditório e ampla
defesa, ou;
(2) Despachar no sentido de que as novas infrações identificadas deverão ser objeto de
outro PAD, a ser instaurado em apartado.
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O ilícito apontado inicialmente na Portaria não vincula a Administração, porque é justamente a
instrução do processo que irá desenvolver o conjunto probatório, apto ou não, a comprovar
possível conduta transgressora do investigado.
 Princípio da verdade real9, vide Parecer CJD nº 80, de 07/11/2011.
Assim, somente após a instrução, “a comissão processante será capaz de produzir um relato
circunstanciado dos ilícitos supostamente praticados” (STJ/MS 12.935-DF, 24/11/2010; STF RMS
24.526/DF, 03/06/2008).


Do impedimento e suspeição

É necessário também que os membros da comissão processante não apresentem qualquer
circunstância de impedimento ou suspeição, conforme normas gerais aplicáveis aos processos
administrativos. 10
Nos termos do art. 61, da Lei Estadual nº 14.184/2002, são impedidos de atuar em processo
administrativo os servidores ou autoridades que:
a)
tenha interesse direto ou indireto na matéria;
b)
tenha participado ou venha a participar no procedimento como perito, testemunha ou
representante, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau esteja em uma
dessas situações;
c)
esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou
companheiro;
d)
esteja proibido por lei de fazê-lo.
A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento, incluindo os integrante das comissões
processantes, comunicará o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A ausência de
comunicação do impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares (art. 62, da Lei
Estadual nº 14.184/2002).

9

Conforme leciona Odete Medauar, “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da oficialidade,
exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não
se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente
todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados
pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5º da
CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”
10
A título exemplificativo, em âmbito federal, são previstos os seguintes procedimentos em substituição dos membros
que integram a comissão processante:
1.1.1.3 Substituição dos membros (pag. 18);
O servidor nomeado como membro de comissão processante não pode se eximir desse encargo, exceto na ocorrência
de alguma causa relevante que impossibilite o exercício das atividades ou prejudique a necessária imparcialidade na
condução do processo administrativo disciplinar.
Em tais casos, o próprio membro ou a comissão deverá apresentar requerimento à autoridade instauradora, informando
o motivo que impede a atuação daquele. Somente após a publicação de nova portaria contendo a substituição do
servidor designado é que este se desincumbe da sua função.
Em princípio, a marcação de férias em período coincidente ao do desenvolvimento do processo administrativo
disciplinar não justifica a substituição de membro de comissão processante.
(BRASIL. Advocacia-Geral da União. Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da
Corregedoria Geral da Advocacia da União. Brasília, AGU, 2015.)
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Consideram-se suspeitos a autoridade ou o servidor que tenha amizade íntima ou inimizade
notória com o interessado ou com seu cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau.
A recusa da suspeição alegada pode ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo (art. 61, da Lei
Estadual nº 14.184/2002).
Em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, o acusado, por sua vez, também poderá
alegar como defesa a suspeição ou impedimento de qualquer membro da comissão processante,
a ser julgada pela autoridade instauradora, ouvido o membro ao qual se imputa o
impedimento/suspeição.11
Na hipótese de substituição do membro da comissão processante considerado suspeito ou
impedido, somente os atos até então praticados que apresentem juízo de valor deverão ser
refeitos. São exemplos de situações que ensejam a substituição de membros da comissão:
impedimento, suspeição, aposentadoria, exoneração ou demissão, falecimento, entre outras.
Dos prazos
Os trabalhos relativos ao PAD deverão ser iniciados dentro do prazo improrrogável de 3 (três)
dias, contados da data da publicação do ato de designação dos membros da comissão, e
concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu início (art. 223, da Lei nº 869,
de 1952).
É cabível a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão por mais 30 (trinta)
dias, por motivo de força maior, a ser constatado e autorizado pela autoridade competente (art.
223, parágrafo único, da Lei nº 869, de 1952). 12

11

A exceção de suspeição alegada pelo investigado, a título de sugestão, será autuada em apartado e, após colhido
pronunciamento do membro exceto, o procedimento será enviado para decisão da autoridade instauradora. Após a
decisão, os autos do procedimento da exceção de suspeição serão apensados ao PAD principal. ((BRASIL. AdvocaciaGeral da União. Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da Corregedoria Geral da
Advocacia da União. Brasília, AGU, 2015.)
12
Como exemplo, em âmbito federal, são previstos os seguintes procedimentos em caso de necessidade de prorrogação
do prazo para conclusão dos trabalhos e recondução da comissão processante:
1.1.3.1 Prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos e recondução da comissão processante
O presidente da comissão processante deverá solicitar à autoridade competente a prorrogação de prazo para conclusão
dos trabalhos, caso não seja possível concluir a apuração e apresentar o relatório no prazo indicado na portaria
instauradora.
O requerimento deverá:
a) justificar a não conclusão dos trabalhos no tempo devido;
b) informar os atos ainda pendentes de execução;
c) ser apresentado antes da expiração do prazo e em tempo hábil para apreciação da justificativa pela autoridade e
emissão de nova portaria de prorrogação ou recondução.
Sendo deferida a prorrogação, a autoridade deverá publicar portaria consignando esse ato.
Se tal prorrogação de prazo ainda não for suficiente à conclusão dos trabalhos, a comissão deverá apresentar novo
requerimento à autoridade, nos moldes do anterior, solicitando a sua recondução ou a designação de nova comissão.
Nesses casos, a autoridade poderá reconduzir a comissão, ou seja, formular nova designação mediante portaria,
mantendo os mesmos membros da comissão anterior, ou parte deles, para concluir os trabalhos, concedendo, para
tanto, novo prazo. Este novo prazo será contado a partir do término do prazo consignado na portaria anterior.
Na hipótese de serem alterados os membros da comissão processante, os novos integrantes poderão aproveitar os atos
já praticados pelos membros da comissão anterior ou deliberar por refazê-los.
Se o novo prazo concedido ainda não for suficiente para conclusão dos trabalhos, a comissão solicitará nova
prorrogação.
A comissão processante deverá acompanhar, na medida do possível, a tramitação do seu requerimento, com a
finalidade de minimizar a possibilidade de prática de atos sem o amparo da portaria de prorrogação ou recondução.
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A alegação de excesso de prazo do PAD não tem, todavia, o condão de invalidá-lo. De acordo
com jurisprudência do TJMG, eventual excesso na tramitação do PAD só implica em nulidade se
comprove que a mesma trouxe prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório. Pas de
nullité sans grief. (STJ, 5ª Turma: RMS 22.134/DF, 07/06/2010; RMS 24.798/PE, 16/03/2009).
 Sobre o assunto, confira a Súmula nº 592, do Superior Tribunal de Justiça, aprovada em
13/09/2017, e o Parecer CJD nº 116, de 17/04/2012.
Da citação e da apresentação de defesa
A comissão mandará citar o investigado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Tal ato tem por
finalidade dar ciência da instauração do Processo Administrativo Disciplinar para que ele possa
exercitar, desde o início, seu direito de defesa, o que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias (art. 225,
da Lei nº 869, de 1952).13
Encontrando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, a comissão deverá promover a citação
ficta, por Edital, que é um documento produzido pela Administração, com a finalidade de
convocar o acusado que se encontre em lugar incerto para que, considerando o PAD, se apresente
no local determinado no próprio Edital e produza a sua defesa, caso queira. O Edital deverá ser
publicado no Diário Oficial, durante 8 (oito) dias consecutivos. Neste caso, o prazo de 10 (dez)
dias para apresentação da defesa será contado da data da última publicação do edital (art. 225,
parág. único, da Lei nº 869/1952).

Embora não seja recomendável a prática de atos no lapso temporal não compreendido na portaria de prorrogação ou
recondução, tais atos, caso praticados, não devem ser considerados necessariamente nulos.
Caso a portaria de prorrogação não seja publicada em tempo hábil, ou seja, antes da expiração do prazo da anterior, a
comissão processante deverá ser reconduzida.
É recomendável que a comissão processante providencie a juntada aos autos do comprovante de publicação da portaria
de prorrogação ou recondução.
(BRASIL. Advocacia-Geral da União. Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da
Corregedoria Geral da Advocacia da União. Brasília, AGU, 2015.)
13
A título exemplificativo, em âmbito federal, é sugerido o seguinte conteúdo para a notificação prévia (citação) do
servidor:
3.1 Conteúdo da notificação prévia
É recomendável que, na notificação prévia, seja informado:
a) o número do processo administrativo disciplinar e o número da portaria instauradora, inclusive com a identificação
da sua publicação (número do Boletim de Pessoal ou de Serviço, data e cargo da autoridade que assinou a portaria
instauradora);
b) o objeto da apuração, que pode ser descrito de forma genérica, ou realizada mera referência ao número do processo
administrativo disciplinar;
c) que o servidor figura como acusado em processo administrativo disciplinar;
d) o direito do acusado de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente
constituído, ter vista dos autos, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos,
quando se tratar de prova pericial, nos termos do art. 156 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
e) local e horário de funcionamento da comissão processante, bem como outras formas de contato, se houver
(exemplos: telefone, endereço eletrônico, etc.).
É possível aproveitar a oportunidade da notificação prévia para intimar o acusado para apresentar o rol de testemunhas
a serem ouvidas pela comissão processante e para requerer a produção de provas tidas como indispensáveis à
elucidação dos fatos.
A notificação prévia não deve indicar a infração disciplinar supostamente cometida50 e o respectivo dispositivo legal.
(BRASIL. Advocacia-Geral da União. Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da
Corregedoria Geral da Advocacia da União. Brasília, AGU, 2015.)
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A citação por Edital, nos termos do art. 231 e 232, da Lei n° 869/1952, só é cabível quando
esgotados todos os meios de localização do servidor, devendo para tanto tomar diligências para
encontrá-lo tanto no local de trabalho, quanto no endereço constante em sua pasta funcional.
A citação por Edital de Chamamento é inválida, quando o servidor possuir domicílio certo e sabido
(art. 35, § 1°, CEMG), porquanto configura cerceamento ao seu direito defesa.
 Parecer CJ/AGE nº 14.850, de 09/06/2008.
Caso o acusado seja revel, competirá ao presidente da comissão designar um servidor para se
incumbir da defesa (art.226, da Lei nº 869/1952). De toda forma, o servidor inerte que também
não constituir advogado, não sofrerá os efeitos da revelia, uma vez que o princípio da verdade
material vigora no direito administrativo disciplinar.
 Parecer CJ/AGE nº 15.409, de 04/12/2014.
O servidor acusado terá o direito de, pessoalmente ou por procurador, acompanhar todo o
desenvolver do processo, podendo indicar e inquirir testemunhas, requerer juntada de
documentos, vista do processo e o que mais for necessário a bem de seu interesse, sem prejuízo
ao andamento normal dos trabalhos.
Não é obrigatória a constituição de advogado pelo acusado em sede de PAD, desde que tenha o
servidor exercido a faculdade de se defender pessoalmente, garantidos a ampla defesa e o
contraditório, com oportunidade de se manifestar acerca de todos os atos do procedimento.
Nesse sentido, assim dispõe o Enunciado da Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal
(STF): “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição”.
Eventual necessidade de designação de defesa técnica em PAD deve recair somente sobre quem
detenha habilitação jurídica, especialmente por se revelar maior garantia de defesa qualificada e
articulada.
 Parecer CJ/AGE nº 15.409, de 04/12/2014.
Assim, constituem alternativas de defesa em sede do PAD:
(1) pessoal;
(2) por advogado constituído; ou
(3) por defensor público, mediante comprovação de deficiência financeira.
No caso de PAD que investigue o abandono do cargo ou função, previsto no art. 249, inciso II da
Lei nº 869/52, o presidente da comissão promoverá a publicação, no órgão oficial, de editais de
chamamento, pelo prazo de 20 (vinte) dias se o servidor estiver ausente do serviço, e em edital
de citação pelo mesmo prazo, se já tiver reassumido o exercício.
Findo o prazo de 20 (vinte) dias de publicação de Edital e não comparecendo o acusado, será
dado início ao processo, com a designação de defensor ex-officio, para se manifestar no prazo de
10 (dez) dias. (art. 234, da Lei nº 869/1952).
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 Se não tiver sido feita a prova da existência de força maior ou de coação ilegal, a comissão
proporá a expedição do ato de demissão. Nesse caso, o afastamento do animus
abondonandi é ônus do servidor acusado de abandonar o cargo, não podendo a
Administração escusar o acusado que alegar insanidade mental ou doença física, seja
fortuita, episódica ou permanente, da apresentação de prova técnica robusta e inconcussa.
Nesse sentido, confira os Pareceres CJD nº 94, de 17/01/2012; CJD nº 10, de 22/12/2008.
Do relatório da comissão
Caberá à comissão a análise da defesa apresentada pelo investigado ou seu representante e a
consequente emissão de relatório no prazo de 10 (dez) dias, após transcorrido o prazo de defesa
do acusado. No relatório, a comissão apreciará, em relação a cada indiciado separadamente, as
irregularidades de que foram acusados, as provas colhidas no processo e as razões de defesa (art.
227, da Lei nº 869, de 1952).
Ao final, proporá, justificadamente, a absolvição ou a punição indicando, neste caso, a pena que
couber. Deverá sugerir ainda quaisquer outras providências que lhe pareçam em consonância
com o interesse público (art. 227, §§ 1º e 2º da Lei nº 869, de 1952).
Apresentado o relatório, os componentes da comissão reassumirão o exercício de seus cargos,
mas ficarão à disposição da autoridade que houver mandado instaurar o processo para a
prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário (art. 228, da Lei nº 869, de 1952).
Da decisão
Diante do relatório da comissão, a autoridade que houver determinado a instauração do PAD
deverá proferir o julgamento no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias (art. 229, da Lei nº 869,
de 1952). A autoridade que deixar de decidir neste prazo será responsabilizada pelos prejuízos
que advierem do retardamento da decisão.
Caso não seja de competência daquela autoridade as penalidades e providências que lhe
parecerem cabíveis, ela deverá propô-las à autoridade que for competente, dentro do prazo
marcado para julgamento. Quando isto ocorrer, o prazo para julgamento final será de 15 (quinze)
dias, improrrogável, sendo facultado à autoridade julgadora promover as providências
necessárias à sua execução (art. 230, da Lei nº 869, de 1952).
Os arts. 232 e 233 da Lei nº 869, de 1952, ainda preveem que quando ao servidor se imputar crime
praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do Processo
Administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial.
E ainda, quando a infração estiver capitulada na lei penal, o processo será remetido à autoridade
competente, ficando uma cópia do processo arquivado na repartição. Oportuno ressaltar que
somente a sentença penal absolutória transitada em julgado resultante do reconhecimento
da inexistência do fato ou que o réu não concorreu para a infração penal, nos termos do artigo
386, incisos I e IV, do CPP, implicam necessária absolvição, também, na esfera administrativa. Nas
demais hipóteses, vigora o princípio da independência das instâncias.
 Nesse sentido: Pareceres CJD nº 213, de 29/03/16; CJD nº 151, de 27/03/2013; CJD nº 140,
de 04/12/2012; CJD nº 32, de 01/10/2012; CJD nº 104, de 29/02/2012; CJD nº 61, de
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08/02/2012; CJD nº 41, de 11/01/2010. Pareceres jurídicos CJ/AGE nº14.599, nº 14.600 e
nº 14.601, de 07/02/2006.
 Relevante notar que a aplicação da penalidade de demissão, após regular processo
administrativo, não depende da conclusão da ação penal instaurada sobre o mesmo fato.
Parecer CJD nº 131, de 27/09/2012. Decisão STF no MS 23.401/DF.
Da publicidade
As decisões proferidas no Processo Administrativo serão sempre publicadas no órgão oficial, no
prazo de 8 (oito) dias, contados da data da decisão da autoridade (art. 231, da Lei nº 869, de
1952).
Do pedido de reconsideração e do recurso administrativo
Uma vez proferida a decisão, poderá o interessado apresentar pedido de reconsideração dirigido
à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, visando à reforma ou à
anulação do julgamento do PAD.
Este pedido, que não poderá ser renovado e não possui efeito suspensivo, deverá ser recebido
no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, improrrogáveis (art. 193, da Lei nº
869, de 1952).
A Lei nº 869, de 1952, não prevê prazo para ajuizamento do pedido de reconsideração. Com
efeito, aplica-se subsidiariamente o prazo geral de 10 dias para interpor recursos, previsto na Lei
nº 14.184, de 2002, em seu art. 55 (Vide Pareceres CJD nº 197, de 22/06/2015 e CJD nº 202, de
08/08/2015). Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante justificativa
fundamentada.
 O direito de petição não pode ser utilizado como mera forma de irresignação, mas
veemente ofensa à direito individual fundamental do acusado. Assim, recurso disciplinar
baseado no art. 196, § 1º, da lei n. 869/52 é equivocado, posto que o direito de petição
não se aplica, portanto, aos casos em que se devem observar o regramento específico das
normas especiais da Seção I do Capítulo IV, que tratam da apuração de irregularidades e
do PAD. As normas específicas afastam a incidência das normas gerais. Pareceres CJD nº
204, de 02/09/2015, e CJD nº 71, de 21/06/2011.
 Em razão de ausência de previsão legal e subordinação administrativa, não cabe, no
âmbito do PAD, recurso hierárquico ao Secretário de Estado contra decisão proferida por
dirigentes da Administração Indireta integrante do mesmo subsistema (Parecer CJ/AGE nº
15.839, de 31/01/2017).
Se o pedido de reconsideração não for recebido ou se ele não for acolhido, o servidor poderá
interpor recurso administrativo, dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver
expedido o ato ou proferido a decisão.
Neste momento, faculta-se ao requerente a juntada dos documentos que julgar convenientes,
para fins de análise das alegações apresentadas.
São legitimados para interpor o recurso hierárquico:
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o titular de direito atingido pela decisão, que for parte no processo;
terceiro cujos direitos e interesses forem afetados pela decisão.

O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, por quem não tenha legitimação,
depois de exaurida a esfera administrativa ou perante órgão incompetente. Neste último caso,
será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para o recurso.
O não conhecimento do recurso não impede que a Administração reveja de ofício o ato ilegal,
desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Neste sentido, o art. 64 da Lei nº 14.184/02 e
a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal dispõem sobre o princípio da Autotutela, que consiste
no poder-dever da Administração de anular seus próprios atos quando eivados de vício de
legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
O dever de a Administração anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário
decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé (art. 65,
da Lei Estadual nº 14.184/2002. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
será contado da percepção do primeiro pagamento (§ 2º).
Considera-se exercido o dever de anular o ato sempre que a Administração adotar medida que
importe discordância dele. Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do interesse público nem
prejuízo para terceiros, os atos que apresentarem defeito sanável serão convalidados pela
Administração (art. 66, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002).14
Segundo doutrina abalizada, constitui defeito sanável passível de convalidação aqueles atos
administrativos viciados na sua competência ou forma, nesta incluindo-se os aspectos formais
dos procedimentos administrativos. 15
Também é possível convalidar atos com vício no objeto, ou conteúdo, tão somente quando se
tratar de conteúdo plúrimo, quer dizer, quando a vontade administrativa se preordenar a mais de
uma providência administrativa no mesmo ato, sendo então viável suprimir ou alterar alguma
providência e aproveitar o ato quanto às demais providências, não atingidas por qualquer vício.
Por exemplo, quando uma Portaria que instaure o PAD tenha incluído infração não imputada ao
investigado, as demais infrações continuam em vigor no processo que prossegue, sendo a
infração equivocada devidamente suprimida ou alterada por meio de nova portaria, garantido
nova oportunidade de contraditório, caso necessário.
O recurso hierárquico não tem efeito suspensivo e será decidido no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento do processo pela autoridade competente. Este prazo pode ser
prorrogado uma vez, por igual período, mediante justificativa (art. 51, da Lei Estadual nº 14.184,
de 2002).

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, convalidação ou saneamento “é o ato administrativo pela qual é suprido
o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado”. Por sua vez, o professor
José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 154) traduz a convalidação como “o processo que se vale a Administração
para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, de forma a confirma-los no todo ou em parte”.
15
Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho (2005, p.155).
14
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Não interposto ou não conhecido o recurso, a decisão administrativa tornar-se-á definitiva,
certificando-se no processo a data do exaurimento da instância administrativa.
Se forem providos o recurso ou o pedido de reconsideração, deverão ser realizadas as retificações
necessárias, retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado, desde que outra solução
jurídica não seja determinada pela autoridade quanto aos efeitos relativos ao passado.
Da revisão do PAD
Exaurida a instância administrativa, e nos termos da Lei nº 14.184, de 2002, o PAD de que resultar
sanção de suspensão, multa, destituição de função, demissão a bem do serviço público pode ser
revisto, desde que se aduzam fatos ou circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do
acusado (art. 235, da Lei nº 869, de 1952). Não constitui fundamento para a revisão a simples
alegação de injustiça da penalidade (art. 236, § único, da Lei nº 869, de 1952).
A viabilidade do processo revisional funda-se em fato novo, ou nova argumentação jurídica, de
modo a caracterizar a ilegalidade da decisão, tais como: decisão proferida contra a lei; decisão
contrária à evidência das provas constantes dos autos; decisão fundada em falsas ou equivocadas
provas; surgimento de fato/prova, após a decisão, que demonstram a inocência do acusado;
circunstâncias que autorizem pena mais branda (inteligência do art. 235, Lei 869/52).
 Vide pareceres CJD nº 185, de 27/01/2015; CJD nº 177, 15/09/2014 e CJD nº 176, de
18/08/14.
Nos termos do parecer jurídico nº 15.917, de 26 de outubro de 2017, diante da especialidade da
norma constante do Estatuto do Servidor – dirigida exclusivamente ao processo administrativo
disciplinar – temos que o pedido de revisão no âmbito dessa modalidade de processo não se
sujeita à prescrição, estando o conhecimento desse adstrito ao preenchimento dos seus requisitos
específicos de admissibilidade, entre os quais, frise-se, não está o prazo.
Tratando-se de servidor falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer
pessoa relacionada nos registros funcionais do servidor.
Além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, o pedido de revisão será
obrigatoriamente instruído com certidão do despacho que impôs a penalidade e será dirigido ao
Governador do Estado.
Uma vez conhecido o pedido de revisão, o Governador o despachará ao órgão ou entidade de
onde se originou o processo. Lado outro, se considerar o pedido insuficientemente instruído,
indeferi-lo-á liminarmente (art. 237, § único, da Lei nº 869, de 1952).
O pedido de revisão não apresenta efeito suspensivo, em vista da omissão eloquente da Lei
869/52.
Recebido o requerimento despachado pelo Governador do Estado, o chefe do órgão ou entidade
o distribuirá a uma comissão composta de 3 (três) servidores de categoria igual ou superior à do
acusado, indicando o que deve servir de presidente para processar a revisão. O presidente da
comissão designará um de seus membros para secretariá-la. É impedido de atuar na revisão quem
compôs a comissão do processo administrativo.
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O requerimento será juntado ao processo respectivo, marcando-se ao interessado o prazo de 10
(dez) dias para contestar os fundamentos da acusação constantes do mesmo processo. Caso o
acusado queira apresentar prova testemunhal, deverá arrolar os nomes no próprio requerimento.
Concluída a instrução do processo ele será, dentro de 10 (dez) dias, encaminhado com o relatório
da comissão ao Governador do Estado, que o julgará no prazo de 20 (vinte) dias. Se entender
necessário, poderá antes determinar diligências para melhor esclarecimento dos fatos.
 A judicialização da questão objeto do PAD obstaculiza a reapreciação da matéria na esfera
administrativa. Não há de se falar em prejuízo à parte interessada, visto que a questão foi
deduzida em juízo, seara na qual, inclusive, a atividade instrutória e probatória é mais
ampla. Electa uma via altera non datur. Nesse sentido: Pareceres CJD nº 225, de
05/09/2016; CJD nº 211, de 17/11/15; CJD nº 173, 5/08/14; CJD nº 163, de 20/01/2014;
CJD nº 159, de 22/10/2013; CJD nº 157, de 30/09/2013; CJD/147, de 23/01/2013; Parecer
jurídico CJ/AGE nº 15.304, de 06/01/2014. Parecer CJD nº 147, de 23/01/2013; CJD nº 74,
de 5/09/2011; CJD nº 61, de 08/02/2012; CJD nº 53, de 3/08/2010.
Nada obstante, quando a ação judicial tratar apenas de questões afetas à regularidade formal do
PAD, não adentrando o mérito do mesmo, inexiste impedimento para recebimento de recurso
administrativo, restando prejudicada a análise das questões formais eventualmente suscitadas.
 Vide Parecer CJD nº 193, de 21/05/2015.
Eventual revisão criminal que inocente servidor não tem o condão, por si só, de afastar a
penalidade administrativo-disciplinar da demissão, que não se confunde com o efeito secundário
da condenação criminal. Penalidade aplicada mediante regular processamento do PAD, com
fulcro no conjunto probatório ali colhido, e não somente com base em testemunha da vítima –
objeto da justificativa criminal. Assim, acolhe-se o processamento do Pedido de revisão para nova
apreciação da comissão processante.
 Vide Parecer CJD nº 216, 19/04/2016.
Julgando procedente a revisão, o Governador do Estado tornará sem efeito as penalidades
aplicadas ao acusado, o que implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em
consequência da penalidade aplicada.
Das Infrações Disciplinares
O art. 244 da Lei nº 869, de 1952, elenca as seguintes penas disciplinares passíveis de ser aplicadas:








repreensão
multa
suspensão
destituição de função
demissão
demissão por abandono de cargo;
demissão a bem do serviço público.
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A aplicação das penas disciplinares não se sujeita à sequência acima estabelecida, já que
autônomas, ou seja, elas podem ser cominadas sozinhas e independentemente da aplicação de
outra penalidade. Como exemplo, a demissão a bem do serviço público não pressupõe
previamente a aplicação da pena de demissão de abandono de cargo; a multa pode ser aplicada
ainda que não tenha havido prévia repreensão.
A penalidade cabível deve ser analisada caso a caso, consideradas a natureza e a gravidade da
infração e os danos que dela provierem para o serviço público.
A competência para a aplicação das penalidades é das seguintes autoridades:





Governador do Estado, nos casos de demissão;
Secretários de Estado, titulares dos órgãos autônomos diretamente subordinados ao
Governador do Estado ou titulares de Autarquias e Fundações, nos casos de suspensão por
mais de trinta dias;
subsecretários, nos casos de repreensão e suspensão até trinta dias;
 à autoridade que houver feito a designação, nos casos de pena de destituição de função.

Nos termos do Decreto Estadual nº 46.812, de 30 de julho de 2015, o Governador do Estado
delegou ao Controlador-Geral do Estado a competência para o ato de demissão de servidor
estável ocupante de cargo efetivo ou a destituição de função pública, nos termos dos arts. 248,
249, 250, 251, 252, inciso I, 255, 256 e 266 da Lei nº 869, de 1952.
Do ato de demissão em referência, proferido pelo Controlador-Geral do Estado, caberá apenas
pedido de reconsideração ao mesmo, no prazo de dez dias, restando exaurida a esfera recursal
administrativa (art. 2º, do Decreto Estadual nº 46.812, de 2015).
Deverão constar na respectiva pasta funcional, todas as penas impostas ao servidor.
A responsabilidade administrativa não exime o servidor da responsabilidade civil ou criminal que
no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado o exime da pena
disciplinar em que incorrer.
Rol de penalidades16
Da Repreensão
A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de desobediência ou falta de
cumprimento de deveres.
Da Suspensão
A pena de suspensão não poderá exceder a 90 (noventa) dias e será aplicada em casos de:



16

Falta grave.
Recusa do servidor em submeter-se à inspeção médica, quando necessária.
Desrespeito às proibições consignadas no Estatuto do Servidor Público (Lei nº 869/52).
Art. 244, da Lei Estadual nº 869, de 1952.
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Reincidência em falta já punida com repreensão;
Recebimento doloso e indevido de vencimento, ou remuneração ou vantagens.
 o servidor que indevidamente receber diária será obrigado a restituir, de uma só vez,
a importância recebida, ficando ainda sujeito à punição disciplinar de suspensão por
recebimento doloso e indevido de vantagens.
Requisição irregular de transporte.
Concessão de laudo médico gracioso.
 Verificado, em qualquer tempo, ter sido gracioso laudo de junta médica, o órgão
competente promoverá a punição dos responsáveis, incorrendo o servidor a que
aproveitar a fraude, na pena de suspensão e, na reincidência, na de demissão, e os
médicos em igual pena, se forem servidores, sem prejuízo da ação penal que couber.
Falta de cumprimento de deveres, havendo dolo ou má-fé do servidor.
Será punido com a pena de suspensão e, na reincidência, com a de demissão, o servidor que
indevidamente conceder diárias, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos,
ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente.
Será punido com a pena de suspensão e, na reincidência, com a de demissão a bem do serviço
público, o servidor que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário.
O servidor que se recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço extraordinário.
Será suspenso por noventa dias, e na reincidência demitido, o servidor que fora dos casos
expressamente previstos em lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas
às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados.














O servidor suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.
O ilícito administrativo de negligência (art. 216, V e VI) não pode ser punido com pena de
suspensão, que requer dolo ou má-fé, nos termos do art. 245, do estatuto do servidor.
 Vide Parecer CJD nº 180, 23/09/2014.

Da Multa
A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou
regulamento.
Da Destituição de Função
A destituição de função dar-se-á:





quando se verificar a falta de exatidão, regularidade, acerto no seu desempenho;
quando se verificar que, por negligência ou benevolência, o servidor contribuiu para que
se não apurasse, no devido tempo, a falta de outro;
o servidor que não entrar em exercício dentro do prazo;
acumular, ilegalmente e de má-fé, cargos, funções ou cargos com funções. Neste caso,
deverá ser cientificada também a outra entidade interessada e o servidor ficará ainda
inabilitado, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargos ou funções do Estado;
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 No caso de acumulação ilegal de cargos, funções ou cargos com funções, provada
a boa-fé, poderá o servidor optar, obedecidas as seguintes normas:
a) tratando-se do exercício acumulado de cargo, funções ou cargos e funções do
Estado, mediante simples requerimento, de próprio punho e firma reconhecida,
dirigido ao Governador do Estado;
b) quando forem os cargos ou funções acumulados de esferas diversas da
Administração - União, Estado, Município ou entidade autárquica, mediante
requerimento, na forma da alínea anterior, e dada ciência imediata do fato à outra
entidade interessada.

Da Demissão
A pena de demissão será aplicada ao servidor que:
 acumular, ilegalmente e de má-fé, cargos, funções ou cargos com funções. Neste
caso, o servidor ficará ainda inabilitado, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de
cargos ou funções do Estado;
 No caso de acumulação ilegal de cargos, funções ou cargos com funções,
provada a boa-fé, poderá o servidor optar, obedecidas as seguintes normas:
a) tratando-se do exercício acumulado de cargo, funções ou cargos e funções
do Estado, mediante simples requerimento, de próprio punho e firma
reconhecida, dirigido ao Governador do Estado;
b) quando forem os cargos ou funções acumulados de esferas diversas da
Administração - União, Estado, Município ou entidade autárquica, mediante
requerimento, na forma da alínea anterior, e dada ciência imediata do fato à
outra entidade interessada.
 aplicar indevidamente recursos públicos;
 exercer a advocacia administrativa;
 receber, em avaliação periódica de desempenho:
a) dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório;
b) três conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em cinco
avaliações consecutivas; ou
c) quatro conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em dez
avaliações consecutivas.
 que for reincidente na hipótese de aproveitamento de laudo gracioso de junta
médica e no caso de reincidência de concessão do laudo gracioso, se o médico
também for servidor.
 que não entrar em exercício dentro do prazo;
 uma vez licenciado para tratamento de saúde, se dedicar a qualquer atividade
remunerada do cargo.
 não reassumir, imediatamente, o exercício do cargo, finda a licença médica, se
assim concluir o laudo de inspeção médica, salvo caso de prorrogação, mesmo sem o
despacho final desta.
 Serão considerados como falta os dias em que o servidor licenciado para
tratamento de saúde, uma vez considerado apto em inspeção médica ex-officio,
deixar de comparecer ao serviço, implicando a perda total do vencimento ou
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remuneração. Se a ausência exceder a trinta dias, ocorrerá a demissão por
abandono do cargo;
 se reincidente na hipótese de concessão indevida de diárias, com o objetivo de
remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da
importância correspondente;
 já reincidente, fora dos casos expressamente previstos em lei, regulamentos ou
regimentos, cometer à pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos
que lhe competirem ou aos seus subordinados;
 receber, a qualquer título, seja qual for o motivo ou a forma de pagamento, outra
vantagem pecuniária em razão de seu cargo ou função, nos quais tenha sido mandado
servir, ou ainda de particular, excetuados os casos expressamente previstos no art.
118 da Lei nº 869/52.
Uma vez configurada esta infração, o servidor deverá ser demitido por procedimento irregular e
promovida a imediata reposição aos cofres públicos da importância recebida, pela autoridade
ordenadora do pagamento.
É entendimento uníssono da jurisprudência o de que, desde que observado o regular processo
administrativo, no qual seja observada a ampla defesa e o contraditório, inexiste qualquer óbice
para a aplicação de pena de demissão a servidor em gozo de licença saúde.
Cometida a infração funcional, não existiriam diferenças entre a exoneração de servidor ocupante
de cargo efetivo em estágio probatório, resultante de processo administrativo, encontrando-se o
mesmo em licença saúde e a demissão de servidor ocupante de cargo efetivo estável, nas mesmas
circunstâncias antes mencionadas. Considera-se, portanto, legítima a exoneração de servidor
considerado infrequente no curso do estágio probatório, mesmo que o mesmo se encontre em
licença para tratamento de saúde.
 Vide Nota Jurídica NAJ-AGE nº 1.530, de 05/10/2017.
 É legitima a efetivação da demissão de servidor em gozo de licença para tratamento de
saúde, após regular processamento de PAD, que observou ampla defesa e contraditório:
jurisprudência do STF (MS nº 23.187-RJ, Pleno do STF, 05/08/2010) e do STJ (MS nº 12.683DF, 3ª Seção, 26/05/2008). Nesse sentido, Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.667, de
12/04/2016.
Da demissão por Abandono de Cargo
Será aplicada a pena de demissão por abandono de cargo ao servidor que:


incorrer em abandono de cargo ou função pública, pelo não comparecimento ao serviço, sem
causa justificada, por mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa dias não
consecutivos em um ano.

Da Demissão a Bem do Serviço
Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao servidor que:


for convencido de incontinência pública e escandalosa, de vício de jogos proibidos e de
embriaguez habitual;
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
68

Fernanda Carvalho e Anna Lúcia Veneranda








Análise de Processos Administrativos Disciplinares

praticar crime contra a boa ordem e administração pública e a Fazenda Estadual;
revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o faça
dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;
praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima
defesa;
lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado;
receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie;
se reincidente, o servidor que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário.

O ato que demitir o servidor mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta.
 São distintas, quer em sua natureza jurídica quer em todas as consequências
jurídicas, a determinação de perda de cargo público como efeito de sentença
judicial transitada em julgado e demissão como pena administrativo-disciplinar.
O PAD deve prosseguir até o final, ao passo que o cumprimento da sentença
deve ser imediato. Parecer CJD nº 218, de 04/05/2016.
 Tendo transitado em julgado condenação à pena de reclusão e perda da função
pública, inviabilizada está a análise do pedido de revisão na seara administrativa
diante de sua impossibilidade jurídica. Parecer CJD nº 84, de 03/01/2012.
 É legitima a efetivação da demissão de servidor em gozo de licença para
tratamento de saúde, após regular processamento de PAD, que observou ampla
defesa e contraditório: jurisprudência do STF (MS nº 23.187-RJ, Pleno do STF,
05/08/2010) e do STJ (MS nº 12.683-DF, 3ª Seção, 26/05/2008). Nesse sentido,
Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.667, de 12/04/2016.
 Não há óbice legal para a conversão do ato de demissão em cassação da
aposentadoria, quando após a instauração do PAD e antes do seu término, o
servidor/acusado se aposente. Omissão da legislação estadual. Inteligência do
art. 134, lei federal 8112/1990. Nesse sentido, Parecer CJD nº 96, de 27/01/2012.
 Uma vez submetidos a processo administrativo, os servidores só poderão ser
exonerados (a pedido) depois de concluído o PAD e devidamente reconhecida
a sua culpabilidade (art. 251, parágrafo único da Lei nº 869/52). O mesmo
entendimento é estendido às sindicâncias preparatórias, quando o fato
investigado é apenável com demissão. Com efeito, é vedada a
exoneração/dispensa a pedido dos servidores nestas ocasiões, desde que não
superado o prazo máximo para conclusão e julgamento dos respectivos PADs e
sindicâncias, nos termos do arts. 220, §2º, e 223, da Lei nº 869/52. Parecer
jurídico CJ/AGE nº 15.102, de 14/09/2011.
Além das infrações disciplinares previstas no art. 244, a Lei nº 869, de 1952, ainda elenca as
seguintes situações a que podem estar submetidos os servidores.

Cassação de aposentadoria
Será cassada, por ato do Governador do Estado, a aposentadoria ou disponibilidade, se ficar
provado, em processo, que o aposentado ou servidor em disponibilidade:
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praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é cominada na Lei nº 869/52
a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público;
aceitou ilegalmente cargo ou função pública;
aceitou representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do Governador do
Estado;
praticou a usura, em qualquer de suas formas.
não assumir, no prazo legal, o cargo ou função em que for aproveitado.

Portanto, inexiste direito adquirido a permanecer recebendo proventos de aposentadoria quando
praticada infração grave que justificaria o rompimento do vínculo funcional na ativa. Passar para
a inatividade não é, por si só, um fato capaz de absorver o servidor por ilícitos cometidos. Parecer
jurídico CJ/AGE nº 15.500, de 16/09/2015.

Consoante jurisprudência do STJ, quando “a conduta do investigado se amolda nas
hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria de servidor público, a Administração
não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa” (MS nº 2002/0086389, 3ª Seção, 03/08/2015). Nesse sentido, são os precedentes das Cortes Superiores: STF ROMS n. 32.624-DF, 2ª Turma, 20/06/2014; STJ – MS 17.537-DF, 1ª Seção, 09.06.2015; MS
13.074-DF, 3ª Seção, 02/06/2015.

Serviço extraordinário irregularmente solicitado ou processado
Será responsabilizado pecuniariamente, sem prejuízo da sanção disciplinar que couber, a chefia
que ordenar a prestação de serviço extraordinário, sem que disponha do necessário crédito.
Também responderá pecuniariamente pelo serviço extraordinário, se comprovada a flagrante
desnecessidade da antecipação ou prorrogação do período de trabalho, a chefia que o tiver
ordenado.
O servidor que processar o pagamento de serviço extraordinário, sem observância do disposto
na Lei nº 869, de 1952, ficará obrigado a recolher aos cofres do Estado a importância respectiva.

Da Indenização à Fazenda Estadual
Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a
importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque ou omissão em efetuar
recolhimento ou entradas nos prazos legais.
Fora dos casos anteriores, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento
ou remuneração, não excedendo o desconto à quinta parte de sua importância líquida. O
desconto poderá ser integral, quando o servidor, para se esquivar ao ressarcimento devido,
solicitar exoneração ou abandonar o cargo.
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Dos Atos de Improbidade Administrativa
Nos termos do art. 29 da Constituição do Estado, os atos de improbidade administrativa importam
a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
Dos Prazos para a Aplicação das Penas Disciplinares
As penas de repreensão, multa e suspensão decaem no prazo de 2 (dois) anos e a de demissão,
por abandono do cargo, no prazo de 4 (quatro) anos, a constar da ciência do fato pela
Administração. Nesse sentido, a partir do momento em que a Administração tem conhecimento
de um fato que consubstancia infração disciplinar, é dever inafastável que servidores e órgãos
competentes tomem as medidas necessárias ao processamento administrativo em tempo hábil,
sob pena de responderem pessoalmente pela inobservância de tais deveres, ressalvadas as
hipóteses excludentes como, p.ex., força maior. Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.219, de 2012.
No âmbito do processo administrativo disciplinar estadual, aplica-se o prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 1932, quanto ao prazo para a aplicação da pena de
demissão a bem do serviço público.
 Nesse sentido, parecer jurídico CJ/AGE nº 15.917, de 2017, e decisão recente do Pleno do
TJMG (Mandado de Segurança 1.0000.15.094006-2/000, 28/09/2016).
 A falta funcional disciplinar que também configura crime (faltas “não puras”) prescreve
segundo as regras da legislação penal. Contudo, coisa julgada formal decorrente da
prescrição retroativa penal não atinge a esfera administrativa disciplinar. Nesse sentido,
confira-se: CJD nº 182, de 26/11/2014; CJD nº 178, 15/09/2014; CJD nº 177, 15/09/2014.
CJD nº 117, de 26/04/2012; CJD nº 109, de 19/03/2012; CJD nº 80, de 07/11/2011; CJD nº
34, de 16/09/2009.
 Aplica-se o prazo prescricional penal da pena em concreto sempre que a transgressão
disciplinar é também capitulada como crime. STJ RMS 32285/2011. Parecer jurídico
CJ/AGE nº 14.362, de 10/08/2004.
 A Jurisprudência da Primeira e Terceira Seção do STJ é firme no sentido de que o lapso
prescricional não é interrompido com a sindicância, pois esta não tem caráter punitivo, e
sim investigativo, a não ser que a sindicância tenha caráter punitivo. (MS 15230,
15/03/2011; MS15426/DF, de 20/10/2010). Com efeito, a interrupção se faz por meio de
instauração do processo administrativo disciplinar ou sindicância que não tenha caráter
meramente investigatório. Parecer CJD nº 117, de 26/04/2012; CJD nº 67, de 12/04/2011;
Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.616, 09/03/2016; Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.219, de
15/11/2012.
 O cômputo do prazo interrompido se reinicia ao termino do prazo previsto em lei para a
conclusão do PAD ou após a decisão última da autoridade competente (Parecer CJD nº
117, de 26/04/2012; Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.219, de 15/11/2012).
 Inexiste decadência para realizar as medidas necessárias à operacionalização do ato
demissório. Nesse sentido, não existe a prescrição da “pretensão executória” na esfera
disciplinar. Aplicar-se-ia, no caso, o prazo decenal de decadência do artigo 205, do CC/02
para quem defende a necessidade de prazo máximo para dar efetividade às sanções
aplicadas aos servidores (Nesse sentido: CJD nº 67, de 12/04/2011; Parecer jurídico CJ/AGE
nº 15.219, de 15/11/2012).
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O Reconhecimento de ofício da prescrição punitiva no Estado de Minas Gerais se dá em duas
hipóteses. Parecer jurídico CJ/AGE nº 15.219, de 15/11/2012):
a) antes de iniciado qualquer procedimento destinado a apurar as circunstâncias fáticas
ensejadoras do sancionamento, se após o conhecimento do ilícito pela Administração
transcorrer lapso temporal superior ao prazo máximo fixado para o exercício do poder
disciplinar;
b) depois de iniciado o processo disciplinar ou eventual sindicância de natureza punitiva e
se o procedimento não se concluir no prazo máximo fixado na lei, hipótese em que se
retomará a contagem do prazo decadencial por inteiro no primeiro dia subsequente
àquele em que o procedimento deveria se findado, com imposição da sanção adequada
à espécie (decadência intercorrente).

Da Reabilitação Administrativa
O servidor poderá requerer reabilitação administrativa, consistente na retirada dos registros
funcionais das anotações das penas de repreensão, multa, suspensão e destituição de função.
Para tal fim, deverão ser observados os decursos de tempo abaixo estabelecidos, a serem
contados a partir do cumprimento integral das respectivas penalidades:
 três (3) anos para as penas de suspensão compreendidas entre sessenta (60) a
noventa (90) dias ou destituição de função;
 dois (2) anos para as penas de suspensão compreendidas entre trinta (3) e sessenta
(60) dias;
 um (1) ano para as penas de suspensão de um (1) a trinta (30) dias, repreensão ou
multa.
A reabilitação será concedida uma única vez e estende-se ao aposentado, desde que ocorram os
requisitos a ela vinculados.
Em nenhum caso, a reabilitação importará direito a ressarcimento, restituição ou indenização de
vencimentos ou vantagens não percebidos no período de duração da pena.
Os procedimentos para o instituto da reabilitação serão definidos em Decreto, ainda não editado.
É da competência do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão decidir sobre a reabilitação,
ouvido, previamente, o titular da repartição de exercício do servidor.

III)

DO AJUSTAMENTO DISCIPLINAR:

Previsto no Decreto Estadual nº 46.906, de 16 de dezembro de 2015, que instituiu no âmbito da
Administração Pública do Poder Executivo Estadual, o denominado Ajustamento Disciplinar – AD,
trata-se de medida alternativa à eventual instauração de sindicância ou processo administrativo
disciplinar e à aplicação das penalidades, capituladas na Lei nº 869/1952, aos agentes públicos.
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ANEXO I
TABELA ESQUEMÁTICA COM OS PARECERES DA AGE AFETOS A PROCESSOS
DISCIPLINARES

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO HIERARQUICO
CJD/197, de 22/06/2015; A lei 869/52 não prevê prazo para ajuizamento do pedido de
CJD/202, de 08/08/2015; reconsideração. Logo, aplica-se subsidiariamente o prazo geral
CJD 05, de 16/09/2008.
de 10 dias para interpor recursos, previsto na Lei 14.184.2002,
em seu art. 55.
CJD/92, de 12/01/2012
Pedido de reconsideração inepto, porquanto encaminhado
para autoridade incompetente para apreciá-lo. Não conhecido.
Parecer nº 15.839, de Em razão de ausência de previsão legal e subordinação
31/01/2017.
administrativa, não cabe, no âmbito do PAD, recurso
hierárquico ao Secretário de Estado contra decisão proferida
por dirigentes da Administração Indireta integrante do mesmo
subsistema.
Parecer nº 15.248, de Não cabe recurso hierárquico para o Governador de quaisquer
15/05/2013.
decisões disciplinares proferidas no âmbito da Policia Militar,
ante a ausência de previsão legal.
O art. 223, § 4º, da Lei 5.301/69 refere-se ao regramento geral,
que deve ser afastado diante da aplicação de lei especial (Lei
14.310/2012), que regula especificadamente os processos
administrativos disciplinares.

PEDIDO DE REVISÃO
CJD/216, 19/04/2016.

CJD/211, de 17/11/15;
CJD/173, 5/08/14; CJD/159
de 22/10/2013.
CJD/200, de 20/07/2015 e
CJD /165, de 04/02/2014.

CJD/199, de 13/07/2015;
CJD/187, de 06/02/2015;
CJD 167, de 4/06/2014.

Revisão criminal que inocenta servidor não tem o condão, por si
só, de afastar a penalidade administrativo-disciplinar da
demissão, que não se confunde com o efeito secundário da
condenação criminal. Penalidade aplicada mediante regular
processamento do PAD, com fulcro no conjunto probatório ali
colhido, e não somente com base em testemunha da vítima –
objeto da justificativa criminal.
Não cabe pedido de revisão quando o servidor demitido optar
por impugnar a decisão em via judicial. Electa uma via altera non
datur.
Não constitui fundamento para pedido de revisão a simples
alegação de injustiça da penalidade – art. 236, da Lei 869/52. Em
matéria de saúde, necessária a juntada de prova cientifica
inequívoca, originária de autoridade médica.
Fato novo: trata-se de fato que infirme a autoria da infração,
inexistência do fato em si que levou à punição, ou ainda
existência de circunstancia essencial e grave ignorado no
processo administrativo disciplinar original.

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
73

Fernanda Carvalho e Anna Lúcia Veneranda

Análise de Processos Administrativos Disciplinares

CJD 185, de 27/01/2015; Viabilidade do processo revisional funda-se em fato novo, ou
CJD/177, 15/09/2014. CJD nova argumentação jurídica, de modo a caracterizar a
176, de 18/08/14
ilegalidade da decisão, tais como: decisão proferida contra a lei;
decisão contrária à evidência das provas constantes dos autos;
decisão fundada em falsas ou equivocadas provas; surgimento
de fato/prova, após a decisão, que demonstram a inocência do
acusado; circunstancias que autorizem pena mais branda
(inteligência do art. 235, Lei 869/52).
Até mesmo uma relevante nova versão do fato ou conjunto de
fatos pode ser aplicada para fins revisionais.
O pedido de revisão deve conter: fato novo, ou relevante
circunstância nova do fato, ou prova nova que a lei requer para
recebimento de um pedido revisional.
Fato ou circunstância novos, conforme doutrina, devem ser
posteriores aqueles discutidos no tramite do PAD. Isso porque
o pedido de revisão não serve para discutir a injustiça da
penalidade e não possui natureza recursal. Destina-se a alterar
entendimento originário, em virtude de novos fatos, seja algum
evento produzido após a punição disciplinar ou circunstância
que já existia antes, mas só se tornou conhecida posteriormente,
sendo qualquer deles suficiente para alterar a decisão
administrativa.
CJD/15, de 19/03/2009. Decisão fundada em falsas ou equivocadas provas: instrução
probatória fraca. Defere-se o processamento do pedido
revisional.
CJD 195, de 12/06/2015; Não cabe pedido de revisão ao governador da aplicação da
CJD/141, de 11/12/2012; pena de repreensão (art. 244, I), tendo em vista a ausência de
CJD/128, de 25/06/2012; previsão legal na Lei 869/52 (art.235), além de constituir
CJD 77, de 13/10/2011.
penalidade levíssima, que não acarreta qualquer prejuízo
financeiro ao servidor público e ser passível de reabilitação
transcorrido um ano de sua aplicação.
CJD/193 de 21/05/2015.
A sanção disciplinar, no caso de demissão, pressupõe dolo,
sendo necessária comprovação da má-fé, sob pena de violação
do princípio constitucional da presunção da inocência.
(Jurisprudência do TJMG)
CJD/158, de 15/10/2013.
O simples protesto contra o desinteresse da autoridade
processante nas provas requeridas pelo acusado ou o mero
protesto geral pela reanalise de provas não justifica o
acolhimento in limine de um pedido revisional, exceção feita a
grave excepcionalidade, a exemplo de ofensa veemente ao
princípio da ampla defesa.
CJD/144, de 17/01/2013;
O deferimento do pedido de revisão nada diz sobre o mérito da
CJD/142, de 20/12/2012
questão, mantendo-se incólume a penalidade aplicada no
âmbito do PAD, vez que para afastar a mesma ter-se-á de
elucidar todas as incongruências apontadas de forma a desfazer
as conclusões fático-probatórias iniciais.
“A indicação de haver fundamento a ensejar a revisão pleiteada
nada diz no que tange ao mérito da questão. Não se está a dizer
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que a penalidade foi inadequada nem tampouco se deu de
forma desconcatenada com a prova recolhida aos autos”. “Não
se entende que a penalidade aplicada foi inadequada, muito
menos que houve qualquer irregularidade formal no PAD em
questão”. Logo, a admissão da revisão não se fundamenta em
qualquer vício do PAD, mas decorre da apresentação de
documentos (prova robusta) que não constaram nos autos e
foram exarados depois da aplicação da penalidade ora
combatida.
O pedido de revisão não apresenta efeito suspensivo, em vista
da omissão eloquente da Lei nº 862/52. Não cabe aplicação
analógica da lei de processo administrativo federal. A uma
porque a regulamentação de processos administrativos no
âmbito estadual insere-se no âmbito de competência do Estado.
Em segundo, porque havendo lei específica sobre processo
disciplinar, a aplicação da mesma deve se sobrepor à lei geral
dos processos administrativos. Nesse sentido, decisão do STJ
(MS 8.269/2002).
Acordão do TJMG transitado em julgado, que absolveu da
imputação o acusado por falta de provas, constitui fato novo
relevante a merecer conhecimento para fins revisionais.
Tendo transitado em julgado condenação à pena de reclusão e
perda da função pública, inviabilizada resta a análise do pedido
de revisão na seara administrativa diante de sua impossibilidade
jurídica.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
CJD 203, de 12/08/2015;
CJD/80, de 07/11/2011;
Parecer n. 15.917,
26/10/2017

Parecer n. 15.667, de
12/04/2016

Abandono de função pública - não se aplica o prazo de 4 anos
de prescrição do art. 258, do estatuto do servidor (apenas para
servidores públicos detentores de cargo público efetivo).
Adota-se o prazo de cinco anos para a aplicação da penalidade
de demissão em todos os casos (exceto abandono de cargo), a
teor do disposto no Decreto nº 20.910/32. (Tal posicionamento
enseja a revisão parcial do entendimento consignado no Parecer
AGE nº 15.616, de 09 de março de 2016).
Nesse sentido: Decisão do Pleno do TJMG: “Havendo omissão
das leis especiais que regem o processo administrativo
disciplinar estadual quanto ao prazo para a aplicação da pena
de demissão, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto
no Decreto nº 20.910, de 1932”. (Mandado de Segurança
1.0000.15.094006-2/000, 28/09/2016)
Inexiste decadência para realizar as medidas necessárias à
operacionalização do ato demissório. Outrossim, não haveria de
se falar em prescrição da pretensão executória na esfera
administrativa, conforme nomenclatura de parte da doutrina.
Aplicar-se-ia, no caso, o prazo decenal de decadência do artigo
205, do CC/02 para quem defende a necessidade de prazo
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máximo para dar efetividade às sanções aplicadas aos
servidores.
A jurisprudência pátria reconhece como causa interruptiva da
prescrição punitiva do Estado, a instauração de sindicância
administrativa bem como a deflagração de processo
administrativo disciplinar (STJ, AgRg no RMS 32781/ES,
15/03/2011; MS 12533/DF, 14/11/2007).
Relevante notar que somente a sindicância punitiva (que
dispensa PAD) é apta a interromper a prescrição (STJ, AgRg no
MS 13.072, Terceira Seção, 4/10/2007).
Com efeito, se meramente investigativa e preparatória do PAD,
a instauração de sindicância não interrompe o prazo fixado em
lei para punir o servidor. (MS nº 15.230-DF, rel. Min. Herman
Benjamin, 1ª Seção do STJ, DJe de 15.03.2011).
Portanto, a Jurisprudência da Primeira e Terceira Seção do STJ é
firme no sentido de que o lapso prescricional não é
interrompido com a sindicância, pois esta não tem caráter
punitivo, e sim investigativo, a não ser que a sindicância tenha
caráter punitivo. (MS 15230, 15/03/2011; MS15426/DF, de
20/10/2010).
Processo disciplinar nulo é incapaz de interromper o prazo
prescricional fixado no estatuto para punição do servidor
infrator (MS nº 12.176-DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, 3ª Seção do STJ, DJe de 08.11.2010; (MS nº 13.703-DF,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção do STJ, DJe de
07.04.2010).
Se a sindicância administrativa punitiva for anulada, p. ex., o
prazo de decadência volta a ser contado da ciência pela
Administração, da prática do ilícito administrativo,
independentemente da eventual instauração subsequente de
PAD (MS n° 8.192-DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção
do STJ, DJU de 26.06.2006).
Poderá haver o reconhecimento de ofício da prescrição punitiva
no Estado de Minas Gerais:
a) antes de iniciado qualquer procedimento destinado a apurar
as circunstâncias fáticas ensejadoras do sancionamento, se após
o conhecimento do ilícito pela Administração transcorrer lapso
temporal superior ao prazo máximo fixado para o exercício do
poder disciplinar, ou;
b) depois de iniciado o processo disciplinar ou eventual
sindicância de natureza punitiva e se o procedimento não se
concluir no prazo máximo fixado na lei, hipótese em que se
retomará a contagem do prazo decadencial por inteiro no
primeiro dia subsequente àquele em que o procedimento
deveria se findado, com imposição da sanção adequada à
espécie (decadência intercorrente).
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Parecer nº 15.219, de
15/11/2012;
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2015.
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26/10/2017.

26/11/2014;
15/09/2014;
15/09/2014.
26/04/2012;
19/03/2012;
07/11/2011;
16/09/2009;
14.362, de
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A instauração do PAD interrompe a prescrição, cujo cômputo se
reinicia ao termino do prazo previsto em lei para a conclusão do
PAD ou após a decisão última da autoridade competente.
No caso da Lei 5.406/69, tem-se a previsão de 60 (sessenta) dias
para apuração no processo disciplinar, seguindo-se mais 30
(trinta) dias de possível prorrogação, além de 60 (sessenta) dias
para julgamento, o que perfaz um total de 150 (cento e
cinquenta) dias como lapso temporal máximo previsto para
transcurso do processo disciplinar no âmbito estadual. Assim, no
151º dia posterior ao início do processo disciplinar pelo Estado,
o prazo de decadência para sancionar o agente público infrator
recomeça a contar, por inteiro.
A prescrição penal retroativa (já revogada pela Lei federal nº
12.234/10) não tem o condão de alterar disciplinamento
administrativo feito, ultimato e irrepreensível.
A falta funcional disciplinar que também se configura em crime
(faltas “não puras”), prescreve segundo as regras da legislação
penal. Contudo, coisa julgada formal decorrente da prescrição
retroativa penal não atinge a esfera administrativa disciplinar.
Aplica-se o prazo prescricional penal da pena em concreto
sempre que a transgressão disciplinar é também capitulada
como crime. STJ RMS 32285/15.102.

15.917,

de A Lei estadual nº 14.184/2002 que dispõe sobre processo
administrativo, prevê em seu art. 68, §1º um prazo máximo de 5
(cinco) anos para a revisão, contados da decisão definitiva (prazo
decadencial para o pleito de revisão) somente se aplica
subsidiariamente aos processos administrativos específicos (art.
1º, §2º, lei 14.481/2002).
Assim, diante da especialidade da norma constante do Estatuto
do Servidor – dirigida exclusivamente ao processo
administrativo disciplinar (art. 235, da Lei 869/52) – imperioso
concluir que o pedido de revisão no âmbito dessa modalidade
de processo não se sujeita à prescrição, podendo ser formulado
a qualquer tempo, estando o conhecimento desse adstrito ao
preenchimento
dos seus
requisitos
específicos
de
admissibilidade, entre os quais, ressalta-se, não se insere o prazo
prescricional.
CJD/119, de 17/05/2012.
Exaurimento da instância administrativa: Quarto pedido de
CJD/106, de 07/03/2012; revisão em que não se observa pedido novo nem sequer
CJD 103, de 29/02/2012.
circunstância nova, portanto, trata-se de caso de exaustão da
instância administrativa.
O pedido de revisão que meramente reitera os argumentos de
recurso anteriormente aviado encerra a matéria na esfera
administrativa, e, portanto, não deve ser conhecido (art. 195, §
3º, Lei 5.406/69).

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
77

Fernanda Carvalho e Anna Lúcia Veneranda

CJD/116, de 17/04/2012

Análise de Processos Administrativos Disciplinares

A alegação de excesso de prazo do PAD não tem o condão de
invalidá-lo. De acordo com jurisprudência do TJMG, eventual
excesso na tramitação do PAD só implica em nulidade se
comprove que a mesma trouxe prejuízo ao exercício da ampla
defesa e contraditório. Pas de nullité sans grief. (STJ, 5ª Turma:
RMS 22.134/DF, 07/06/2010; RMS 24.798/PE, 16/03/2009)

INTERFERÊNCIA DA INSTÂNCIA JUDICIAL NO PAD
Parecer
CJD/225
05/09/2016; CJD/163
20/01/2014; CJD/157,
30/09/2013; CJD/147,
23/01/2013; Parecer
15.304 de 06/01/2014.

de
de
de
de
nº

Parecer
CJD/147,
23/01/2013. CJD/74,
5/09/2011; CJD 61,
08/02/2012; CJD/53,
3/08/2010.
Parecer
CJD/193
21/05/2015.

de
de
de
de

Parecer
CJD/218
04/05/2016.

de

de

Parecer
CJD/213,
de
29/03/16; Parecer CJD/151,
de 27/03/2013, CJD/132, de
01/10/2012; CJD/61, de
08/02/2012;
Parecer
n.14.599/14.600/14.601 de
07/02/2006.

Ao decidir pelo MS, com análogo ou idêntico fundamento,
importará
à
impetrante
abster-se
de
recorrer
administrativamente ou se já o fez, desistir do recurso
administrativo interposto. Indeferimento de recurso
Hierárquico administrativo. A judicialização da questão objeto
do PAD obstaculiza a reapreciação da matéria na esfera
administrativa.
Não há de se falar em prejuízo à parte interessada, visto que
a questão foi deduzida em juízo, seara na qual, inclusive, a
atividade instrutória e probatória é mais ampla.
Pedido de revisão de PAD recebido deve ser tornado sem
efeito após judicialização da matéria disciplinar pelo
interessado. A eleição judicial é questão prejudicial ao exame
do pedido revisional no âmbito administrativo (litispendência
civil).
Contudo, quando o MS trata apenas de questões afetas à
regularidade formal do PAD, não adentrando o mérito do
mesmo, inexiste impedimento para recebimento de recurso
administrativo, restando prejudicada a análise das questões
formais eventualmente suscitadas.
São distintas, quer em sua natureza jurídica quer em todas as
consequências jurídicas, a determinação de perda de cargo
público como efeito de sentença judicial transitada em
julgado e demissão como pena administrativo-disciplinar.
PAD deve prosseguir até o final, mas o cumprimento da
sentença deve ser imediato.
A Sentença Penal Absolutória – fundamentada no art. 386, II,
CPP (inexistência de prova sobre a existência do fato) – não
interfere na esfera administrativa disciplinar, pelo que se
indefere liminarmente o pedido de revisão.
Somente
sentença
penal
absolutória
resultante
do reconhecimento da inexistência do fato ou que o réu não
concorreu para a infração penal, nos termos do artigo 386,
incisos I e IV, do CPP, que implicam necessária absolvição,
também, na esfera administrativa.
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CJD/41, de 11/01/2010.
Parecer nº 14.982, de 18 de
dezembro de 2009.

CJD/141, de 11/12/2012.

CJD/104, de 29/02/2012

Parecer
CJD/206,
16/09/2015.

de

Parecer
CJD/191,
30/03/2015.

de

CJD/140, de 04/12/2012.

CJD/131, de 27/09/2012
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A sentença penal absolutória tem de ser definitiva (transito
em
julgado)
para
o
conhecimento
do pedido de revisão.
A existência de sentença penal absolutória por prescrição
punitiva não tem o condão de impedir a aplicabilidade de
penalidade na esfera administrativa, no âmbito de PAD
regulamente processado. Isso porque a prescrição não afasta
a materialidade e/ou autoria das condutas apuradas no PAD
e, sendo assim, não se mostra revestido da característica de
prova nova capaz de demonstrar inocência do acusado.
Indeferimento liminar do pedido revisional.
As instâncias administrativa, civil e penal são independentes
entre si, conforme prevê o art. 208 c/c 212, da Lei 869/52. A
imputação de culpa exclusiva da vítima (excludente de
responsabilidade objetiva) em sede de ação indenizatória
contra o Estado não pode servir como prova contundente da
inocência do servidor no acidente de transito em questão, a
ponto de reverter a penalidade administrativa resultante de
regular processamento do PAD, cujas provas colhidas (laudo
pericial) respaldam a aplicação da penalidade de repreensão.
Defere-se pedido de revisão uma vez que o interessado fora
absolvido em Tribunal do Júri, sob o reconhecimento de que
não participara do homicídio (réu não concorreu para a
infração penal, com base no artigo 386, IV, do CPP).
Havendo processo administrativo chegado a termo, não se
reconhece a extinção de punibilidade por prescrição punitiva
como coisa julgada para a Administração, tanto como
fundamentos no princípio da independência das instâncias,
ademais por não ter sido enfrentado o mérito na esfera penal.
Processo penal absolve servidor demitido em sede de PAD,
com fulcro no art. 386, III, CPP (não constituir o fato infração
penal). Revisão administrativa deferida, uma vez que o
acusado tivera sido demitido a bem do serviço. A sentença
reconheceu depoimento conflitante da parte (na esfera
judicial e no PAD), mas ressaltou a inexistência de dolo, pelo
que a demissão a bem do serviço não pode prosperar.
Absolvição da pratica de crime eleitoral por atipicidade
material não implica em revisão de penalidade disciplinar
aplica ao servidor, uma vez ausentes às exceções de
comunicabilidade entre as instâncias penal e administrativa,
quais sejam, autoria e conduta.
A demissão, após regular processo administrativo, não
depende da conclusão da ação penal instaurada sobre o
mesmo do fato (STF – MS 23.401/DF).

COMINAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES
Parecer n. 10.997/2000;
Parecer n. 14.684/2006;

Art. 90, XXVIII, Constituição Estadual/Emenda 39:
Competência do governador para relevar, atenuar ou anular
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CJD/219, de 25/08/2016; penalidades administrativas impostas a servidores civis e a
CJD/139, de 4/12/2012. militares do Estado, quando julgar conveniente. Não constitui
CJD/64, de 17/02/2011.
direito individual do peticionário, trata-se em verdade de
direito das coletividades; Excepcionalidade; Clamor público
como causa imediata e direta.
A AGE-MG tem entendido pela necessária manifestação
coletiva de que o servidor em questão teve reconhecido o
relevante valor social ou moral em sua conduta quiçá punível
e de fato punida, e que por esse proeminente grau de
eticidade, a pena administrativa mostra-se desnecessária ou
inútil.
CJD/180, 23/09/2014
Ilícito administrativo de negligência (art. 216, V e VI) não pode
ser punido com pena de suspenção, que requer dolo ou máfé, nos termos do art. 245, do estatuto do servidor.
CJD/138, de 22/11/2012/
Sobre a configuração do animus abondonandi, como
CJD/39, de 01/12/2009.
elemento inafastável na configuração de abandono de cargo,
não se refere à uma intima e indevassável vontade de perder
o cargo/função, o que seria juridicamente absurdo. O que se
exige é a voluntariedade de se ausentar do serviço, ou seja, a
tradução material e objetiva, externa e verificável, de uma
intenção deliberada. Ou seja, “o animus abondonandi referese à decisão de não mais comparecer ao serviço. De não mais
ser assíduo no local de trabalho, de não amis desempenhar
as tarefas devidas”.
Justificativa para o não aparecimento prolongado no serviço
público que afastariam o animus: motivos de força maior ou
coação ilegal.
CJD/24, 19/06/2009
A irregularidade no afastamento para ocupar cargo eletivo
(falta de documentos) trata-se de negligência e não
abandono de cargo público, pelo que se sugere a aplicação
da penalidade de repreensão em substituição à demissão.
CJD/96, de 27/01/2012
Não há óbice legal para a conversão do ato de demissão em
cassação da aposentadoria, quando após a instauração do
PAD e antes do seu término, o servidor/acusado se aposente.
Omissão da legislação estadual. Inteligência do art. 134, Lei
federal 8112/1990.

PROVAS
CJD/94, de 17/01/2012;
CJD/10, de 22/12/2008.

A prova do fato é ônus de quem alega. Demissão por
abandono. Alegado grave mal, mas o interessado não
apresenta prova médica hábil, nem documentos médicos que
o estabeleçam. Não pode a Administração prescindir do
Interessado na prova.
A alegação de insanidade mental, seja fortuita, episódica ou
permanente, para fins de afastar o animus abondonandi deve
se basear em prova robusta, inconcussa, e não apenas em
supostos indícios do estado mental
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Quando houver dúvida razoável sobre o fato imputado no
processo judicial ou PAD, a conclusão logica possível é pela
absolvição da imputação levantada, com espeque no art. 5º,
LVII, CF (presunção de inocência).
O ilícito apontado na Portaria de instauração do PAD não
vincula a Administração, porque é justamente a instrução do
processo que irá carrear aos autos o conjunto probatório,
apto ou não, a comprovar possível conduta transgressora do
investigado.
Somente após a instrução, “a comissão processante será
capaz de produzir um relato circunstanciado dos ilícitos
supostamente praticados” (STJ/MS 12.935-DF, 24/11/2010;
STF RMS 24.526/DF, 03/06/2008).

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA/DIREITO PETIÇÃO
CJD/76, de 10/10/2011; CJD O demitido em estágio probatório não pode valer-se da
60, de 23/12/2010.
garantia
constitucional
do
processo/procedimento
administrativo, sob contraditório e ampla defesa, apanágio
exclusivo de servidores públicos que alcançaram a condição
de estabilidade nos termos do art. 41, § 1º, da CF.
Conforme entendimento do STJ, é desnecessário processo
administrativo para o reconhecimento da inabilitação em
Estágio probatório, bastando a existência de decisão
fundamentada e observância da ampla defesa (dispensado
PAD, bastando procedimento de sindicância).
CJD/204, de 02/09/2015; O direito de petição não pode ser utilizado como mera forma
CJD/71, de 21/06/2011.
de irresignação, mas veemente ofensa a direito individual
fundamental do acusado.
Recurso disciplinar baseado no art. 196, § 1º, da Lei nº 869/52
é inadequado/equivocado, posto que o direito de petição não
se aplica, portanto, aos casos em que se devem observar o
regramento específico das normas especiais da Seção I do
Capitulo IV, que tratam da apuração de irregularidades e do
PAD. As normas específicas afastam a incidência das normas
gerais.
Parecer nº 15.409, de A Súmula Vinculante nº 5 considera dispensável a defesa
04/12/2014.
técnica em PAD, desde que tenha o servidor exercido a
faculdade de se defender pessoalmente, garantidos a ampla
defesa e o contraditório, com oportunidade de se manifestar
acerca de todos os atos do procedimento. Nada obstante,
eventual necessidade de designação deve recair somente
sobre quem detenha habilitação jurídica, especialmente se tal
se revelar maior garantia de defesa qualificada e articulada.
Destarte, são alternativas de defesa: pessoal, por advogado
constituído, ou por defensor público mediante comprovação
de deficiência financeira (nesse último caso, é dever da
Administração providenciar a defesa técnica do servidor).
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15.409,

de Um servidor regularmente intimado que se mantiver inerte
em sua defesa em sede de PAD, nem tampouco constituir
advogado, tem direito a silenciar-se e não sofrerá os efeitos
da revelia, uma vez que vigora no direito administrativo
disciplinar o princípio da verdade material.
Parecer 14.850, de 9 de Nulidade Processual em Face da Citação Viciada. Edital de
junho de 2008.
Chamamento quando a servidora possuía domicílio certo e
sabido. Cerceamento ao seu direito de Direito de Defesa (Art.
35, § 1°, Cemg). A citação por Edital só é cabível quando
esgotados todos os meios de localização do servidor.
Ademais, o chamamento por edital não se deu conforme as
regras do parágrafo único do art. 225, ou seja, durante os 8
(oito) dias consecutivos.
Pedido de Revisão Acolhido. Recomendou-se seja iniciado
um novo processo disciplinar, com a correta citação da
servidora, oportunizando-lhe o direito de defesa, mas com
aproveitamento de suas declarações e provas produzidas até
agora.

DIVERSOS
Parecer 15.838, de
31/01/2017

Parecer 15.813, de
13/12/2016.
Parecer 15.500, de
16/09/2015

Parecer nº
12/04/2016.

15.667,

Parecer nº
16/09/2015.

15.500,

A padronização de minutas de Portaria de abertura de
sindicâncias e PADs podem ser feitas pelas assessorias
jurídicas, todavia, imprescindível à análise do conteúdo das
mesmas, anteriormente à sua publicação.
É legitima a instauração de PAD contra servidores públicos
efetivos que, à data do ato ilícito, ocupam cargo em comissão
ou eram contratados temporariamente pela Administração
Pública Estadual. Aplicam-se as sanções legalmente
cominadas pelo Estatuto do Servidor, observada a natureza
do vínculo à data do fato. Em razão da similaridade ou
identidade das atribuições exercidas pelos servidores
públicos, as penalidades eventualmente aplicadas terão
efeitos prospectivos, vindo a incidir sobre o atual vinculo do
servidor responsável pelo ilícito administrativo.
A única hipótese que impede o exercício do poder-dever
disciplinar pela Administração é a decadência, em face da sua
inércia, em corolário à segurança jurídica.
de Legitimidade de efetivar demissão de servidor em gozo de
licença para tratamento de saúde, após PAD regular, que
observou ampla defesa e contraditório. Nesse sentido,
jurisprudência do STF (MS nº 23.187-RJ, Pleno do STF,
05/08/2010) e do STJ (MS nº 12.683-DF, 3ª Seção,
26/05/2008).
de Ninguém possui direito adquirido a permanecer recebendo
proventos de aposentadoria quando praticou uma infração
grave que justificaria o rompimento do vínculo funcional na
ativa. Passar para a inatividade não é, por si só, um fato capaz
de absorver o servidor por ilícitos cometidos.
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Sobre o cabimento até mesmo da cassação de aposentadoria,
obedecido o devido processo legal, após deferida a
inatividade remunerada ou preenchido os requisitos para o
seu reconhecimento (STF - ROMS n. 32.624-DF, 2ª Turma,
20/06/2014; STJ – MS 17.537-DF, 1ª Seção, 09.06.2015; MS
13.074-DF, 3ª Seção, 02/06/2015).
Consoante jurisprudência do STJ, quando “a conduta do
investigado se amolda nas hipóteses de demissão e cassação
de aposentadoria de servidor público, a Administração não
dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos
gravosa” (MS nº 2002/008638-9, 3ª Seção, 03/08/2015)
A falta de previsão expressa na súmula SV nº 13 não impede
a caraterização do nepotismo nos contratos de terceirização
em que funcionários da empresa contratada pelo Estado
possuem vínculos pessoais, de amizade, ou familiares com
servidores comissionados ou no exercício de função de
confiança. Configura-se o vício se tais terceirizados forem
contratados sem concurso pela empresa, ou forem
designados para desempenhar atividades-meio em órgãos
públicos. O cometimento das infrações deve ser apurado em
PAD.
O art. 251, parágrafo único da Lei nº 869/52, condiciona o
pedido de exoneração à conclusão de eventual processo
administrativo disciplinar, em nada se referindo às
sindicâncias. Por sua vez, a Resolução SEPLAG nº 021/2005,
em seu art. 2º, parágrafo único, estendeu a regra contida no
art. 251, parágrafo único, da Lei nº 869/52, às sindicâncias.
Entende-se que sendo o fato investigado apenável com
demissão, há que se concluir no mesmo sentido que o Parecer
SEPLAG/AJA nº 0458/2011, de se admitir a vedação da
exoneração/dispensa a pedido dos servidores que estejam
submetidos à sindicância administrativa investigatória, não
havendo qualquer mácula no art. 2º, parágrafo único da
Resolução SEPLAG nº 021/2005, desde que não superado o
prazo máximo para conclusão e julgamento dos PADs e
sindicâncias, nos termos do arts. 220, §2º, e 223, da Lei nº
869/52. Nesse sentido, STJ, RMS 11425/RS, Min. Hamilton
Carvalhido, 6ª T., 04/08/2003.
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ANEXO II
MODELO DE PORTARIA PARA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA
(Aprovado pelo Parecer nº 15.838, de 31 de janeiro de 2017.)

PORTARIA Nº ______ DE (dia)_____ DE (mês)___________ DE (ano)_________.

Instaura Sindicância Administrativa.

O (nome da autoridade)_____________, no uso das competências que lhe foram conferidas pelo
(mencionar a lei que atribui a competência à autoridade)_____________,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa, nos termos dos artigos 218, 219
e 220, todos da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, para apurar (descrever o(s) fatos(s) considerado(s)
irregular(es))___________, no âmbito do (informar o órgão/entidade)________________.

Art. 2º - Designar Comissão Sindicante, tendo como membros os servidores estáveis (nome, cargo
e MASP)_______________, (nome, cargo e MASP)_______________ e (nome, cargo e MASP)_______________
para, sob a presidência do primeiro, encarregar-se dos trabalhos apuratórios, até final conclusão, nos termos do §2º
do artigo 220 daquela Lei”.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(localidade),

(dia) de

(mês)

de (ano).

(nome da autoridade com competência para praticar o ato).

Observação: No extrato de Portaria, informar sucintamente a finalidade da instauração da
sindicância e o fundamento legal do ato.
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ANEXO III
MODELO DE PORTARIA PARA INSTAURAÇÃO DE PAD
(Aprovado pelo Parecer nº 15.838, de 31 de janeiro de 2017.)

PORTARIA Nº ______ DE (dia)_____ DE (mês)_______ DE (ano)_________.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

O (nome da autoridade)_____________, no uso das competências que lhe foram conferidas pelo
(mencionar a lei que atribui a competência à autoridade)_____________,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar, nos termos do art. 218 da Lei nº 869 de 5 de julho de 1952, a instauração de
Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor do servidor (utilizar apenas as iniciais do nome do
servidor)___________, MASP ________ ocupante do (informar a função ocupada pelo servidor), lotado no
(informar o órgão/entidade de lotação)______________________, para apurar possível infração aos (informar os
artigos da Lei que podem ter sido infringidos)___________________, estando sujeita às penalidades previstas no
(informar as penalidades legais passíveis de serem aplicadas)_________________.

Fato: (descrever sucintamente os fatos que serão objeto de apuração).

Art. 2º - Designar, nos termos do artigo 221 da Lei nº 869/52 a Comissão Processante, tendo como
membros os servidores estáveis (nome, cargo e MASP)_______________, (nome, cargo e MASP)_______________
e (nome, cargo e MASP)_______________ para, sob a presidência do primeiro, encarregar-se dos trabalhos
apuratórios, até final conclusão, nos termos do artigo 223 daquela Lei”.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(localidade),

(dia) de

(mês)

de (ano).

(nome da autoridade com competência para praticar o ato).

Observação: No extrato de Portaria, informar sucintamente a finalidade da instauração do PAD
e o fundamento legal do ato (art. 218 da Lei nº 869, de 1952).
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ANEXO IV – CHECK-LIST’s

AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Requisitos

Sim (S)/Não (N)/Não
Aplicável (N/A)

1) As folhas dos autos foram numeradas sequencialmente e rubricadas pelo secretário
da comissão processante (art. 19 da Lei Estadual nº 14.184, de 2002)?
* se necessário renumerar as folhas, deve-se passar um traço na aposição de número
incorreto mantendo-o legível;
* a numeração deve ser aposta a partir da folha seguinte à capa dos autos,
considerando-se a capa como fl. 01.
2) O verso ou anverso das folhas em branco contem a expressão “em branco”,
carimbada ou escrita, ou um traço oblíquo?
3) Os documentos produzidos pelos membros da comissão contem a assinatura de todos
os integrantes na última folha e rubrica nas demais?
4) Os atos do processo foram produzidos em língua portuguesa, com data e o local de
sua realização e assinatura dos responsáveis (art. 16, da Lei Estadual nº 14.184, de
2002)?
5) As cópias reprográficas trazidas aos autos foram certificadas com a expressão
“confere com o original”, constando em seguida a assinatura do secretário ou membro
da comissão?
6) Os documentos juntados foram datados e assinados (se for este o caso)?
7) A juntada de documentos não produzidos pela comissão, foram antecedidos do
despacho do presidente ordenando a sua juntada, com identificação da data de
recebimento?

* Os documentos podem ser juntados mediante despacho neles próprios ou,
havendo a necessidade de listá-los, pode ser elaborado “termo de juntada”;
8) Após a 200ª folha do processo, houve a abertura de novo volume?

* Com a abertura de novo volume, deve ser evitado, sempre que possível, o
desmembramento do documento;
* O volume encerrado deve conter o “Termo de Encerramento do Volume x”,
datado e assinado, devendo-se informar o número da primeira e da última folha
do volume, correspondendo esta ao próprio termo de encerramento;
* A abertura de novo volume também deve conter “Termo de Abertura do
Volume y” com data e assinatura;
* A numeração das folhas dos autos de um novo volume corresponderá à
sequência da numeração do volume anterior;
9) Os documentos de tamanho inferior a uma folha foram colados ou grampeados a uma
folha em branco (devidamente numerada e rubricada), cuidando-se para que se
possibilite a consulta do verso do documento, quando necessário?
* documentos com tamanho superior ao de uma folha devem ser dobrados;
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SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
Requisitos

Sim (S)/Não (N)/Não
Aplicável (N/A)

10) Consta dos autos o documento contendo a notícia da ocorrência de irregularidades
no serviço público?
11) Os autos foram instruídos com a documentação obrigatória, exigida em legislação
específica (ex. boletim de ocorrência, orçamentos, laudos técnicos...)?
12) A Sindicância foi instaurada mediante portaria (conforme modelo anexo)?
13) O extrato da portaria foi publicado no órgão oficial?
14) A portaria foi emitida pela autoridade competente?
15) Na Sindicância, houve a aplicação de penalidade de repreensão, multa ou
suspensão? Em caso afirmativo, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa?
16) A comissão elaborou o Relatório Final?
17) O Relatório Final foi enviado para o conhecimento da autoridade competente, com
a caracterização dos indiciados, se existentes?
18) A Sindicância foi concluída no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da
data de designação da comissão (art. 220, § 2º, da Lei 869/1952)?

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Requisitos

Sim (S)/Não (N)/Não
Aplicável (N/A)

19) O PAD foi precedido de Sindicância Administrativa?
20) O PAD foi instaurado mediante portaria (conforme modelo anexo)?
21) O extrato da portaria foi publicado no órgão oficial?
22) A portaria foi emitida pela autoridade competente?
23) A Comissão Processante foi instaurada na forma da lei?
24) Algum membro da Comissão Processante foi declarado impedido ou suspeito de
atuar no PAD?
* Na hipótese de substituição do membro da comissão processante considerado
suspeito ou impedido, somente os atos até então praticados que apresentem juízo de
valor deverão ser refeitos.
25) Houve alteração dos membros da Comissão Processante ao longo do processo?
26) A comissão verificou a ocorrência de outras infrações não descritas na Portaria que
a instituiu? Em caso afirmativo, tal situação foi informada à autoridade competente?
* No caso de surgimento posterior de infrações conexas àquelas investigadas no PAD,
a autoridade competente poderá:
(1) Aditar a Portaria de instauração do PAD, sendo garantida ao investigado nova
oportunidade de manifestação, em consonância aos princípios do contraditório e ampla
defesa, ou;
(2) Despachar no sentido de que as novas infrações identificadas deverão ser objeto de
outro PAD, a ser instaurado em apartado.
27) O PAD foi concluído no prazo?
* O prazo inicial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu início (art. 223, da
Lei nº 869, de 1952), prorrogável por mais 30 (trinta) dias, por motivo de força maior,
a ser constatado e autorizado pela autoridade competente (art. 223, § único, da Lei nº
869, de 1952).
28) O processado foi regularmente citado?
29) O processado foi revel?
30) Houve a designação de um servidor, pelo presidente da comissão, para se incumbir
da defesa do acusado revel?
31) Foi apresentada defesa pelo processado?
32) Há advogado ou defensor público constituído nos autos?
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33) Foi colhido o depoimento pessoal do processado no PAD?
34) Foi requerida a oitiva de testemunhas na fase instrutória?
35) As testemunhas foram intimadas da audiência?
36) As testemunhas foram inquiridas na presença do advogado do processado?
37) O processado e/ou seu defensor foram devidamente intimados de todos os atos
praticados na fase instrutória?
38) Os membros da Comissão participaram de todos os atos relacionados à produção
das provas?
39) Houve a produção de provas diversas da oral?
40) Houve a apresentação de alegações finais?
41) Após as alegações finais, houve nova produção de provas?
42) O processado foi intimado para manifestação sobre as novas provas, produzidas
após as alegações finais?
43) Foi elaborado o relatório pela Comissão Processante, no prazo de 10 (dez) dias,
após transcorrido o prazo de defesa do acusado?
* A comissão apreciará, em relação a cada indiciado separadamente, as
irregularidades de que foram acusados, as provas colhidas no processo e as razões de
defesa (art. 227, da Lei nº 869, de 1952).
44) O relatório da Comissão Processante foi assinado por todos os seus membros?
45) Foi publicado o relatório da Comissão Processante?
46) O relatório da Comissão Processante analisou as provas produzidas no curso do
PAD?
47) O relatório da Comissão Processante apreciou todas as alegações apresentadas pelo
acusado?
48) A decisão da autoridade foi proferida dentro do prazo previsto em lei (arts. 229 e
230 da Lei nº 869, de 1952)?
49) A decisão foi proferida pela autoridade competente?
50) Foi apresentado recurso após a apresentação do relatório da Comissão Processante?
51) Houve a comunicação pela autoridade que determinou a instauração do PAD, à
autoridade policial competente, de crime praticado por servidor na esfera
administrativa?
52) Foi respeitado o prazo decadencial/prescricional para a aplicação das penalidades?
53) Houve pedido de reconsideração?
54) A autoridade reconsiderou a decisão proferida?
55) Foi interposto recurso administrativo por pessoa legitimada?
56) O recurso administrativo foi conhecido?
* O não conhecimento do recurso não impede que a Administração reveja de ofício o
ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa.
57) O recurso administrativo foi decido no prazo legal (30 (trinta) dias, contados do
recebimento do processo pela autoridade competente, prorrogável uma vez, por igual
período, mediante justificativa (art. 51, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002))?
58) Houve a publicação de todas as decisões proferidas pela(s) autoridade(s) no PAD
(art. 231 da Lei nº 869, de 1952)?
59) Foi cientificada nos autos a data do exaurimento da instância administrativa?

Referência:
MINAS GERAIS. Advocacia-Geral do Estado. Manual de
Análise de Processos Administrativos Disciplinares. Direito
Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de
Minas Gerias, Belo Horizonte, v.14. n.1, jan./dez., 2017. p.
37-88.
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APRESENTAÇÃO
O trabalho empenhado, na elaboração deste manual, objetivou inicialmente
a preparação de uma cartilha sobre o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil, no Estado de Minas Gerais (disciplinado pela Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014, e pelo Decreto Estadual nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017),
voltada para uma compreensão sumária do novo regime jurídico das parcerias entre a
Administração Pública do Poder Executivo estadual com as organizações da sociedade
civil. Entretanto, a realização do projeto logo fez evoluir o desígnio de uma cartilha
para um manual que, sobretudo, esgotasse o tema MROSC no Estado de Minas Gerais,
mas preservasse a utilidade mais prática e menos teórica da intenção inaugural,
atingindo também um público um pouco mais proficiente no assunto.
Assim é que, aproveitando a experimentação da matéria colhida na
Coordenação de Convênios e Parcerias do NAJ/AGE e em coautoria com a colega Thaís
Saldanha Belisário Santos, Coordenadora Setorial da Secretaria de Estado de Turismo,
redigimos o presente manual, tomando por base a positivação dada pela Lei Federal
nº 13.019/14, pela Lei Estadual nº 22.587, de 18 de julho de 2017, e pelo Decreto
Estadual nº 47.132/17. Procuramos escrever um texto objetivo e prático, evitando
adentrar em aspectos e pontos polêmicos, afinal a doutrina a respeito do tema ainda
é tenra e a jurisprudência, escassa, e as ousadias poderiam fazer o manual caducar
antes do termo desejável.
A divisão e a titulação dos capítulos tentou seguir critérios didáticos,
coincidentes, sempre que possível, com os da lei e do decreto. Além disso, também
negritamos conceitos que entendemos como palavras-chave e sublinhamos trechos
que nos pareceram merecer destaque.
Ainda anexamos ao manual o fluxograma da prestação de contas e a Lei
Federal nº 13.019/14, anotada com o Decreto Estadual nº 47.132/17.
Por fim, colocamo-nos à disposição para aclarar dúvidas e sugestões de
melhorias e correções, pelo que desde já agradecemos.
RICARDO AGRA VILLARIM
Coordenador de Convênios e Parcerias do NAJ/AGE
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1. NOÇÕES GERAIS E ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
1.1 FINALIDADES DO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL
De acordo com a sua ementa, a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 2014, que
instituiu, no ordenamento jurídico brasileiro, o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil - MROSC, tem por finalidade:
a)

estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e
as organizações da sociedade civil - OSCs;
b) definir as diretrizes para a política de fomento, colaboração e cooperação
envolvendo as OSCs;
c)
alterar a Lei Federal nº 8.429 (Lei de Improbidade Administrativa), de 2 de
junho de 1992, e a Lei Federal nº 9.790 (Lei das Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público), de 23 de março de 1999.
Por meio da Lei Federal nº 13.019/2014, o legislador instituiu normas gerais de
abrangência nacional disciplinadoras das parcerias entre a Administração Pública e as
organizações da sociedade civil. O fundamento da edição da lei foi o art. 22, XXVII, da
Constituição da República, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre
normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Considerando que a Lei Federal nº 13.019/2014, consubstancia norma geral de
âmbito nacional, o Governador do Estado de Minas, visando à sua fiel execução, expediu o
Decreto Estadual nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017.
1.2 FUNDAMENTOS, DIRETRIZES E GARANTIAS
O MROSC tem como fundamentos:
a)
b)
c)
d)
e)

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.
Nesse contexto, o regime jurídico instituído pela lei destina-se a garantir:
a)
b)
c)

o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;
a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção
de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;
a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e
sustentável;
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d)

o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações
públicas;
e)
a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e
instâncias de participação social;
f)
a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa;
g) a promoção e a defesa dos direitos humanos;
h) a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio
ambiente;
i)
a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades
tradicionais;
j)
a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas
dimensões material e imaterial.
Visando à modernização da Administração Pública, a Lei Federal nº 13.019/2014,
estabeleceu como diretrizes fundamentais do regime jurídico das OSCs:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à
organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público;
a priorização do controle de resultados;
o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e
comunicação;
o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes
federados nas relações com as organizações da sociedade civil;
o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação,
transparência e publicidade;
a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações,
entre os entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e
fragmentação de recursos;
a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do
trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos
de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil;
a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens
indevidos; e
a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da
ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas
de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade
social.

1.3 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DAS PARCERIAS
Nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, parceria consiste no 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,
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mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em
termos de fomento ou em acordos de cooperação.
As parcerias
características:
a)
b)
c)

d)

previstas

pelo

diploma

apresentam,

pois,

as

seguintes

são celebradas entre pessoas jurídicas da Administração Pública, de um
lado, e pessoas jurídicas de direito privado qualificadas de OSC, de outro;
regime de mútua cooperação, que se opõe ao regime contraprestacional
evidenciado na aquisição de produtos e serviços;
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ou seja, o objeto
deve atender tanto as finalidades legais quanto as estatutárias da OSC
parceira;
execução de atividades ou de projetos estabelecidos em planos de
trabalhos integrantes do instrumento da parceria.

1.4 OBJETO E NÚCLEO DA PARCERIA
O objeto da parceria será o produto ou o resultado que se deseja obter ao final
do seu período de execução, observados o plano de trabalho e o núcleo da finalidade. Será
atingido mediante a execução de atividades ou de projetos, conforme se trate de um
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente ou de um
conjunto de operações que sejam limitadas no tempo.
A entrega do objeto que se pretende alcançar, ao final da parceria, consiste na
meta, que deve ser definida de forma objetiva e quantificável, contendo a especificação da
etapa, fase ou atividade, de acordo com o tipo de atendimento previsto no plano de
trabalho.
Convém registrar que embora seja possível a alteração no objeto e no respectivo
plano de trabalho da parceria, disso não pode resultar a modificação do seu núcleo de
finalidade, entendendo-se, como tal, a essência da parceira relacionada ao interesse público
recíproco buscado pelo instrumento.
Sobre o interesse público recíproco, proveitoso observar que, como pelo menos
um dos partícipes da avença sempre será uma entidade da Administração Pública, o seu
objeto necessariamente atenderá ao interesse público. Somando a isso o fato de inexistir
pagamento ou remuneração pela parceria, tem-se a obrigatoriedade de a OSC ter objetivos
sociais ou institucionais coincidentes, ao menos parcialmente, com os do órgão ou entidade
estadual parceira, revelando um empenho mútuo em prol da comunidade.
2. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
2.1 DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Organizações da sociedade civil - OSCs são as entidades privadas sem fins
lucrativos, constituídas sob a forma de associação e fundação, as organizações religiosas e
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as sociedades cooperativas que atuam com vulnerabilidade social, as sociais de combate à
pobreza e as de geração de trabalho e renda.
Associação consiste na união de pessoas que se organizam para fins não
econômicos (Art. 53 do Código Civil). Fundação, por seu turno, é a dotação especial de bens
livres e de patrimônio constituída para fins de: assistência social; cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico; educação; saúde; segurança alimentar e
nutricional; de defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável; pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da cidadania, da democrática e
dos direitos humanos; e atividades religiosas (Art. 62 do Código Civil).
Para serem enquadradas como OSCs, as associações e fundações não podem
distribuir 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, devendo aplicá-los integralmente na
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de
fundo patrimonial ou fundo de reserva, incluindo as denominadas entidades filantrópicas.
As Cooperativas Sociais, nos termos da Lei Federal nº 9.867/1999, são aquelas
constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico,
por meio do trabalho, que se fundamentam no interesse geral da comunidade em promover
a pessoa humana e a integração social dos cidadãos, e incluem entre suas atividades a
organização e gestão de serviços sócio-sanitários e educativos, bem como o
desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços. Também são
consideradas organizações da sociedade civil as cooperativas 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, bem como as capacitadas para a execução de atividades ou projetos de
interesse público e de cunho social;
Para serem enquadradas como organizações da sociedade civil, as organizações
religiosas devem se dedicar a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho
social que não sejam de fins exclusivamente religiosos. Vale esclarecer, neste ponto, que,
embora seja vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter
com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, a Constituição Federal
permite, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
2.2 BENEFÍCIOS DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
As OSCs, independentemente de certificação, fazem jus aos seguintes benefícios:
a)

receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua
receita bruta;
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b)

receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos,
abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
c)
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.
Mas, para receberem esses benefícios, as OSCs devem apresentar entre seus
objetivos sociais ao menos uma das seguintes finalidades:
a)
b)

promoção da assistência social;
promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;
c)
promoção da educação;
d) promoção da saúde;
e)
promoção da segurança alimentar e nutricional;
f)
defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
g) promoção do voluntariado;
h) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
i)
experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
j)
promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
k)
promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;
l)
organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público
e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;
m) 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.
Alerte-se para a vedação em relação às OSCs que receberem tais benefícios de
participarem em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer
meios ou formas.
2.3 REQUISITOS EXIGIDOS DA OSC PARA CELEBRAR PARCERIA
Para celebrar parceria com o Estado de Minas Gerais ou com suas entidades, as
OSCs deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam:
a)
b)

objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância
pública e social;
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;

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
101

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

c)

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e
com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
d) possuir, no mínimo, dois 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 –
CNPJ17. Esse prazo pode ser reduzido por ato específico do dirigente
máximo do órgão ou entidade estadual parceiro na hipótese de nenhuma
organização atingi-lo.
e)
experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou
de natureza semelhante;
f)
instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas. Nesse caso, não é necessária a
demonstração de capacidade instalada prévia.
Na celebração de acordo de cooperação, que é uma modalidade de parceria
que não envolve transferência de recursos financeiros, a OSC deve comprovar apenas que
tem objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.
As organizações religiosas e as sociedades cooperativas estão dispensadas de
ter objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social,
bem como da previsão estatutária de que, em caso de dissolução, o patrimônio líquido seja
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei
Federal nº 13.019/14, e que tenha o mesmo objeto social da extinta. No entanto, as
sociedades cooperativas devem atender às exigências da Lei Federal nº 9.867, de 10 de
novembro de 1999, e da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, conforme o caso,
e ter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade.
2.4 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A OSC CELEBRAR PARCERIA
Para a celebração da parceria, a OSC deverá apresentar a seguinte
documentação:
a)

b)

17

cadastramento prévio no Cadastro Geral de Convenentes - CAGEC. Até que
o CAGEC contemple os documentos comprobatórios de habilitação jurídica
e de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e tributária, a OSC deverá
apresentar os documentos para o órgão ou entidade parceiro, que os
verificará apenas após o encerramento da etapa competitiva e a ordenação
das propostas;
certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições
e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente
federado;

Caso se trate de parcerias no âmbito da União ou dos Municípios, o prazo será, respectivamente, de três e um anos de existência.
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c)

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;
d) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
e)
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; e
f)
comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço
por ela declarado.
Caso seja verificada irregularidade formal nos documentos apresentados ou
quando a OSC estiver irregular no CAGEC, Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI-MG, Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do
Estado de Minas Gerais - CADIN-MG, Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública do Poder Executivo Estadual - CAFIMP ou Cadastro
de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, o órgão ou entidade estadual
parceiro poderá notificar a OSC para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a
documentação ou sua situação, sob pena de não celebrar a parceria. Referido prazo poderá
ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação fundamentada da OSC e autorização
pelo administrador público.
2.5 IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES
Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei
a organização da sociedade civil que:
a)
b)
c)

não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;
esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;
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. Como dirigente de órgão ou entidade da
Administração Pública da mesma esfera governamental devem ser
considerados: o dirigente máximo e o adjunto de órgão ou entidade da
Administração Pública do Poder Executivo estadual; o chefe de gabinete, o
subsecretário, o assessor-chefe e o superintendente, ou o ocupante de
cargo equivalente, do órgão ou entidade estadual parceiro; o administrador
público e o ordenador de despesas da parceria. Não são considerados
membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas. Ademais, a vedação aqui tratada não se aplica à celebração de
parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas
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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;
d) tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e
quitados os débitos eventualmente imputados, for reconsiderada ou revista
a decisão pela rejeição ou a apreciação das contas estiver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo.
e)
tenha sido punida com: suspensão de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração: declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
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; 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. Nesse caso, o impedimento
será pelo período que durar a penalidade.
f)
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;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa: 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; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os efeitos da punição.
O legislador também se preocupou em vedar a transferência de novos recursos
no âmbito de parcerias em execução quando a OSC estiver com algum dos referidos
impedimentos, 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.
Em quaisquer das referidas hipóteses, o impedimento para celebrar parceria
persistirá enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário de responsabilidade da
OSC ou de seu dirigente. Todavia, 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.
É vedada a celebração de parcerias:
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a)
b)
c)

com pessoas naturais;
com entidades com fins lucrativos, salvo as sociedades cooperativas;
com sindicato de servidores públicos, associação de servidores públicos ou
clube de servidores públicos, excetuadas as destinações de recursos que
tenham sido objeto de autorização legal;
d) com OSC que esteja inadimplente com a Administração Pública do Poder
Executivo estadual, ou com situação inapta no Cadastro Geral de
Convenentes do Estado de Minas Gerais – CAGEC –, salvo exceções previstas
na legislação;
e)
com OSC impedida de celebrar parceria;
f)
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.
Oportuno informar que OSC inadimplente é aquela que não apresentou a
prestação de contas, parcial ou final, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados na
legislação vigente à época da celebração da parceria; teve sua prestação de contas rejeitada
por órgão ou entidade estadual parceiro; está em débito com as obrigações fiscais; ou está
inscrita em cadastros que vedam o recebimento de recursos públicos.
Não há vedação à celebração de parcerias com as associações de municípios e
demais OSCs que, pela sua própria natureza, sejam constituídas por membro de Poder ou
do Ministério Público, ou por dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da
mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de
fomento, inclusive as OSCs qualificadas como Serviços Voluntários de Assistência Social –
SERVAS, com sede em Belo Horizonte. No entanto, é naturalmente 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.
Por conseguinte, também é proibida, na vigência do termo de colaboração ou de
fomento, a celebração de nova parceria com a mesma OSC e com objeto idêntico,
considerando todos os seus elementos, a identificação dos parceiros, o cronograma de
execução, o plano de aplicação de recursos, o cronograma de desembolso do plano de
trabalho, bem como o projeto e a planilha de custos. Aquele que, por ação ou omissão,
celebrar ou contribuir para a celebração de parcerias com duplicidade de objetos ficará
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.
Frise-se, contudo, que a proibição da duplicidade de objetos não vale para
parceria que constitua ações complementares, as quais deverão ficar consignadas na
instrução do termo de colaboração ou de fomento a ser celebrado.
De todo modo, a fim de evitar soluções de continuidade nas políticas públicas,
admitem-se a seleção e a execução dos preparativos para a celebração na vigência do termo
de colaboração ou de fomento, de modo a assegurar a publicação da nova parceria
concomitantemente ao término da vigência da parceria anterior, evitando-se, assim, a
descontinuidade das atividades.
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De arremate, importa destacar que, ressalvadas as hipóteses de não aplicação do
MROSC, conforme se verá no capítulo 5, toda parceria entre a Administração Pública e as
entidades qualificadas como OSC será regida pela Lei Federal nº 13.019/14, sendo vedada a
celebração de convênios entre elas.
2.6 REGRAS RELATIVAS AO CADASTRO GERAL DE CONVENENTES – CAGEC
Para obter o cadastramento no CAGEC, a OSC deverá apresentar documentos
que demonstrem habilitação jurídica, regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e
tributária, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos e da documentação acima
referida, bem como que não teve as contas rejeitadas pela Administração nos últimos cinco
anos. Também deverá comprovar que não sofreu as punições de: (1) suspensão de
participação em licitação, (2) impedimento de contratar com a Administração, (3) declaração
de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração, (4) 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 e (5)
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.
A OSC é obrigada a manter a documentação exigida permanentemente
atualizada, sob pena de caracterizar situação inapta no CAGEC. Caracterizará irregularidade
o descumprimento de exigência para o cadastro e a existência de documento com validade
expirada ou em análise pelo CAGEC.
Verificada a falsidade de qualquer documento apresentado para o cadastro, o
órgão ou entidade estadual parceiro notificará o CAGEC e rescindirá a parceria, observado
o disposto no art. 90 do Decreto, sem prejuízo da apuração de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Para os efeitos da Lei Federal nº 13.019/14, consideram-se, como Administração
Pública, a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadores de serviço público e suas
subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal.
Nota-se que, em relação às empresas públicas e às sociedades de economia
mista, a Lei trouxe uma definição mais restrita que a tradicional, ao considerar Administração
Pública apenas aquelas que forem prestadoras de serviço público e receberem recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de
pessoal ou de custeio em geral. Mas, por outro lado, ampliou a definição para abranger
também as subsidiárias dessas empresas.
Convém mencionar que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, será considerado
como órgão ou entidade estadual parceiro aquele que, integrando a Administração Pública
do Poder Executivo estadual, for o responsável pela transferência dos recursos financeiros
destinados à execução do objeto da parceria.
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4. DA INTERVENIÊNCIA
Ao regulamentar a Lei Federal nº 13.019/14, o Decreto Estadual nº 47.132/17
criou a figura do interveniente nas parcerias com as organizações da sociedade civil,
qualificando como tal o órgão, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade
de economia mista que participa da parceria para manifestar consentimento ou assumir
obrigações em nome próprio. Logicamente, não se permite que a OSC transfira a execução
das ações objeto da parceria ao interveniente.
A interveniência poderá acontecer em parcerias celebradas por outros órgãos ou
entidades estaduais para a assunção da responsabilidade pela análise técnica ou jurídica
para celebração, bem como para monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas
da parceria, por meio de acordo jurídico específico, inclusive nos termos do § 1º18 do art. 58
da Lei Federal nº 13.019/14.
Os intervenientes poderão alocar recursos, financeiros ou não, para a execução
do objeto, desde que sejam observadas as regras referentes à contrapartida, mas não
poderão impor condições ou encargos para a participação na parceria.
O interveniente poderá se retirar da parceria a qualquer tempo, mediante
notificação prévia às partes com antecedência de 30 (trinta) dias, desde que não subsistam
obrigações a seu cargo, mas permanecerá vinculado às responsabilidade relativas ao tempo
em que participou da parceria.
As ações de publicidade do interveniente, relacionadas ao objeto do termo de
colaboração ou de fomento, deverão fazer expressa menção aos parceiros, atendendo as
especificações definidas pelo órgão ou entidade estadual parceiro.
5. HIPÓTESES DE INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014
A Lei Federal nº 13.019/14 se aplica às 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.
Em decorrência do MROSC, os convênios administrativos passaram a ser
restritos aos acordos e ajustes, de interesse recíproco, entre entes federados ou pessoas
jurídicas a eles vinculadas, envolvendo ou não a transferência de recursos públicos, e à
participação complementar das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos no Sistema
Único de Saúde. Neste último caso, convém esclarecer, foram excluídas expressamente da
aplicação do MROSC os convênios e os contratos celebrados com entidades filantrópicas e
sem fins lucrativos que atuam de forma complementar ao SUS, cujo objeto se enquadre nas

18

§ 1o 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.
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despesas com ações e serviços de saúde previstos no art. 3º19 da Lei Complementar Federal
nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
Assim, caso algum órgão ou entidade da Administração Pública estadual
pretenda celebrar ajuste ou acordo, de natureza recíproca, com outro órgão ou entidade
pública de outras esferas da federação, ou com entidade sem fins lucrativos para a prestação
de ações ou serviços de saúde em caráter complementar ao SUS, deverá obedecer ao art.
116 da Lei Federal nº 8.666/93, e ao Decreto Estadual nº 46.319/13, que dispõe sobre as
normas relativas à transferência de recursos financeiros da Administração Pública do Poder
Executivo Estadual, mediante convênio de saída.
Por oportuno, convém abrir um parêntese para informar que se o ajuste tiver por
objeto a transferência de recursos entre órgãos e entidades da Administração Pública do
Poder Executivo estadual, o instrumento adequado a ser celebrado é o termo de
descentralização de crédito orçamento, previsto no Decreto Estadual nº 46.304, de 28 de
agosto de 2013.
Também não se aplicam as disposições da Lei Federal nº 13.019/14 aos convênios
com consórcios públicos, constituídos nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de
2005, nem com as entidades de classe e a Ordem dos Advogados do Brasil.
Ainda estão excluídos do MROSC:
a)

b)
c)
d)

e)

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;
os contratos de gestão celebrados com organizações sociais;
os termos de compromisso cultural referidos no § 1o do art. 9o da Lei Federal
no 13.018, de 22 de julho de 2014;
os termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de
interesse público, nos termos da Lei Estadual nº 14.870, de 16 de dezembro
de 2003, e do Decreto Estadual nº 46.020, de 9 de agosto de 2012;
a assistência financeira para complementação ao atendimento educacional
especializado a pessoas portadoras de deficiência, proporcional ao número

19

Art. 3o Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do
art. 2o desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas
despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:
I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de
deficiências nutricionais;
III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;
V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e
hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da
Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;
VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;
VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;
IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de
estabelecimentos públicos de saúde;
X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;
XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços
públicos de saúde; e
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.
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f)

g)

h)

i)
j)
k)

l)

de educandos portadores de deficiência, nos termos do art. 2º da Lei Federal
nº 10.845, de 5 de março de 2004;
os repasses para contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas
necessidades nutricionais durante o período letivo, nos termos do art. 5º da
Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
a assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da
educação básica, às escolas de educação especial qualificadas como
beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao
público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos
presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB – que ofertem
programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação
básica, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.947/09;
os pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas
associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam
obrigatoriamente constituídas por membros de Poder20 ou do Ministério
Público, dirigentes de órgão ou de entidade da Administração Pública,
pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas integrantes
da Administração Pública;
as parcerias com os serviços sociais autônomos;
os repasses para caixas escolares da rede pública estadual de ensino, nos
termos do Decreto Estadual nº 45.085, de 8 de abril de 2009;
as relações contraprestacionais com OSCs, que permanecem regidas pela
Lei Federal nº 8.666/93, inclusive patrocínios realizados para apoio
financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros com o objetivo de
divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar reconhecimento ou ampliar
relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse, nos termos
do Decreto Estadual nº 45.141, de 20 de julho de 2009;
atos realizados fora do regime de mútua cooperação, incluídos os de
doação, comodato ou qualquer forma de compartilhamento de recurso
patrimonial e os de disposição, cessão ou adjunção de servidor.

6. INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO
A fim de diferenciar as parcerias previstas na Lei Federal nº 13.019/14 dos
tradicionais convênios administrativos e dos seus instrumentos congêneres, o legislador
previu 3 (três) instrumentos contratuais para sua formalização: termo de colaboração, termo
de fomento e acordo de colaboração.
O termo de colaboração é o 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
20

Agentes políticos detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais e os membros do
Poder Judiciário e do Ministério Público.
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Pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Tal instrumento será adotado
pela Administração para a consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, bem como
para as parcerias cuja proposta tenha sido feita pelos conselhos de políticas públicas.
O termo de fomento é o 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. Deverá ser adotado
pela Administração para consecução de planos de trabalho propostos pelas OSCs.
Já o acordo de cooperação é o 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.
Posta essa peculiaridade, de não haver repasse de recurso, logicamente algumas
das regras e dos procedimentos previstos para os termos de colaboração e de fomento
devem ser aplicados apenas no que couber aos acordos de cooperação, como é caso
daquelas referentes à transparência e participação, celebração, atuação em rede, alteração,
prestação de contas, denúncia e rescisão, disposições finais e transitórias e monitoramento
e avaliação. Quando a exigência for desproporcional à complexidade do acordo de
cooperação, mediante justificativa prévia e anuência do administrador público, poderão ser
afastadas as regras e procedimentos de monitoramento e avaliação, de atuação em rede, de
alteração e de prestação de contas.
7. PLANEJAMENTO
7.1 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
A Lei Federal nº 13.019/14 dispôs que a União poderá instituir, em coordenação
com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organizações da sociedade civil,
programas de capacitação voltados a:
a)
administradores públicos, dirigentes21 e gestores22;
b) representantes de organizações da sociedade civil;
c)
membros de conselhos de políticas públicas;
d) membros de comissões de seleção;
e)
membros de comissões de monitoramento e avaliação;
f)
demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução
das parcerias disciplinadas pela lei.
No âmbito do Estado de Minas Gerais, os programas de capacitação serão
desenvolvidos por meio de parcerias a serem estabelecidas junto à Fundação João Pinheiro,
21

Pessoa que detenha, conforme normas de organização interna, poderes de administração, gestão ou controle da OSC, habilitada a
assinar termo de colaboração ou 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, não incluídos os membros de conselho
fiscal ou de administração ou órgão equivalente.
22 Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou de fomento ou acordo de
cooperação, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, podendo a designação ocorrer no extrato da parceria,
devendo observar as orientações do administrador público para cumprimento das suas obrigações de monitoramento e avaliação.
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universidades, OSCs, órgãos e entidades públicas, priorizando processos formativos
conjuntos de gestores e servidores públicos, representantes de OSCs e conselheiros dos
conselhos de políticas públicas e de direitos.
Os órgãos e entidades estaduais que mantiverem relações de parceria incluirão
nos programas de capacitação sob sua responsabilidade temas também relacionados à
política pública à qual estão vinculadas a execução dos programas e ações que serão
desenvolvidas pelas OSCs, em conformidade com as diretrizes da SEGOV. Ademais, nos
planos de capacitação de servidores públicos civis do Estado, serão incorporadas a
participação social e as parcerias com as OSCs.
Independente da modalidade, tempo de duração e material escolhidos, para os
programas de capacitação, deverá ser garantida a acessibilidade de pessoas com deficiência.
Mesmo depois que forem instituídos os programas de capacitação, a participação
neles não é condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias
com as OSCs.
7.2 OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR PÚBLICO
Lembre-se de que administrador público, para os efeitos do MROSC, é o 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.
Objetivando o melhor planejamento por parte da Administração Pública em
relação às parcerias com as OSCs, o MROSC estabeleceu como obrigações do
administrador público ao decidir sobre a celebração de parcerias, sem prejuízo de outros
deveres inerentes à sua função:
a)

considerar, obrigatoriamente, a capacidade operacional da Administração
Pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e
assumir as respectivas responsabilidades;
b) avaliar as propostas de parceria com o rigor técnico necessário;
c)
designar gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo
hábil e de modo eficaz;
d) apreciar as prestações de contas na forma e nos prazos determinados na lei
e na legislação específica.
Para assegurar a capacidade técnica e operacional de celebrar parcerias, a
Administração Pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal,
quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários.
8. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
A Administração Pública do Poder Executivo estadual deverá manter, no Portal
de Convênios de Saída e Parcerias – www.sigconsaida.mg.gov.br – e no Portal da
Transparência do Estado de Minas Gerais – www.transparencia.mg.gov.br –, a relação dos
termos de colaboração e de fomento celebrados a partir da entrada em vigor da Lei
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Federal nº 13.019/14 em ordem cronológica de data de publicação, mantendo-se a
divulgação até 180 (cento e oitenta) dias contados do encerramento da vigência da parceria.
Dessa relação deverão constar:
a)

órgão ou entidade estadual parceiro, número e data de assinatura e de
publicação da parceria;
b) razão social da OSC parceira e respectivo Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ;
c)
relação das OSCs executantes, quando se tratar de atuação em rede (vide
item 11.3);
d) número do plano de trabalho, tipo de atendimento e objeto da parceria;
e)
valor total previsto na parceria e valores liberados, quando for o caso;
f)
data de início e término da parceria, incluindo eventuais prorrogações;
g) situação da prestação de contas final da parceria, incluindo a data prevista
para sua apresentação, data em que foi apresentada, prazo para análise e
resultado conclusivo;
h) valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus
integrantes desempenham e a remuneração prevista para o exercício e os
encargos sociais e trabalhistas correspondentes, quando pagos com
recursos da parceria.
Enquanto o Portal de Convênios de Saída e Parcerias e o Portal da Transparência
do Estado de Minas Gerais não contemplarem a publicação dessas informações, cada órgão
ou entidade estadual parceiro deverá providenciar a divulgação em seu respectivo sítio
eletrônico oficial. Além disso, também deverá providenciar a divulgação da relação dos
acordos de cooperação celebrados e dos respectivos planos de trabalho.
O Decreto Estadual nº 47.132/17 determina que a Secretaria de Estado de
Governo – SEGOV – e a Controladoria-Geral do Estado – CGE –, em articulação com os
órgãos e entidades estaduais, adotem medidas necessárias para a efetivação das ações de
transparência ativa e aumento do controle social, cabendo à CGE divulgar os meios para
apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos por meio
das parcerias de que trata este decreto.
Os órgãos ou entidades estaduais e as OSCs assegurarão às pessoas naturais e
jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão, observadas as determinações e os prazos da Lei de Acesso à Informação. Mas
a publicidade institucional das parcerias observará as orientações da SEGOV, bem como as
vedações da legislação eleitoral.
Observadas as restrições legais, é obrigatória a inserção do nome e logomarca
oficial do Governo de Minas Gerais nas peças de divulgação institucional e na identificação
do objeto da parceria e dos produtos a ele vinculados, de acordo com o padrão do Manual
de Identidade Visual, disponível no sítio eletrônico da SEGOV – www.governo.mg.gov.br. A
inserção do nome e logomarca abrangerá reforma ou obra, evento e bem permanente, salvo
quando as características do objeto não permitirem.
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
112

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

A propósito, 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. Assim, será garantido o sigilo de qualquer informação que possa
comprometer a segurança das pessoas protegidas e demais envolvidos, bem como imagens,
local de proteção e outros dados dos beneficiários do programa.
9. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES
A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por
OSCs deverá atender aos preceitos constitucionais e legais, inclusive às vedações previstas
na legislação eleitoral, e obedecerá aos limites orçamentários e financeiros, bem como a
orientação da SEGOV, por meio da Subsecretaria de Comunicação Social.
Quando o objeto da parceria a ser celebrada for afeto aos povos indígenas,
quilombolas, ribeirinhos e tribais, o órgão ou entidade estadual deverá consultar os povos
interessados, diretamente e por meio de suas instituições representativas, antes de decidir
pela celebração do termo ou acordo, mediante prévio chamamento público ou não, nos
termos da Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169, de 27 de junho de
1989, promulgada pelo Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004.
Assegura-se, ainda, aos movimentos sociais, às redes e às OSCs o acesso à
Defensoria Pública, para obter orientações e a promoção, judicial ou extrajudicial, de
direitos, inclusive no que tange à promoção, ao fortalecimento institucional, à capacitação e
ao incentivo às OSCs para a cooperação com o Poder Público.
9.1 CONSELHO ESTADUAL DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-MG
Com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações
voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração, o Decreto Estadual
nº 47.132/17, criou o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração – CONFOCO-MG,
órgão colegiado de natureza paritária, consultiva e propositiva, integrante da estrutura da
SEGOV, que tem por finalidade sugerir, apoiar e acompanhar políticas e ações voltadas ao
fortalecimento das relações de fomento e de colaboração com os órgãos e entidades
estaduais.
Compete, portanto, ao CONFOCO-MG:
a)

b)
c)

propor ações, diretrizes, sugestões e monitorar a implementação da Lei
Federal nº 13.019/14, para a sua boa efetivação junto aos diferentes atores
envolvidos nos processos de gestão de parcerias com as OSCs;
identificar, sistematizar e divulgar boas práticas de fomento e de
colaboração com as OSCs;
formular, opinar e manter diálogo com as OSCs sobre atos normativos que
as afetam nos diferentes âmbitos, buscando encaminhar as demandas aos
órgãos e entidades estaduais competentes, bem como monitorar a sua
apreciação;
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d)

articular processos de capacitação que considerem as especificidades das
OSCs, amparem e qualifiquem as relações de parceria;
e)
realizar e promover estudos e análises sobre a realidade das OSCs e suas
relações de parceria, por meio de instituições dedicadas à pesquisa,
observatórios de políticas públicas e direitos, entre outros;
f)
articular programas de participação social e fortalecimento da sociedade
civil em cooperação com organismos nacionais ou internacionais, públicos
ou privados;
g) aprovar o seu regimento interno e eventuais alterações;
h) consultar conselhos setoriais de políticas públicas sobre suas ações e
respectivos impactos.
Note-se que as políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de
fomento e de colaboração propostas pelo CONFOCO-MG ainda devem ser submetidas aos
conselhos de políticas públicas e à Administração Pública.
O CONFOCO-MG será composto por:
a)

1 (um) representante governamental titular e um suplente de cada um dos
seguintes órgãos estaduais: SEGOV, que o presidirá; CGE; Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG; Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE; Secretaria de Estado de
Segurança Pública – SESP. Os representantes e os suplentes destes órgãos
serão indicados pelos seus dirigentes máximos e designados em ato do
Secretário de Estado de Governo para mandato de 2 (dois) anos, autorizada
sua recondução;
b) 5 (cinco) representantes titulares e cinco suplentes de OSCs com atuação no
Estado. Os representantes das OSCs e seus suplentes serão escolhidos
mediante procedimento estabelecido no regimento interno do CONFOCOMG e designados em ato do Secretário de Estado de Governo, assegurada
a publicidade da seleção. Enquanto não aprovado o regimento interno pelo
CONFOCO-MG, a seleção será realizada mediante processo seletivo a partir
de critérios definidos em edital específico expedido pela SEGOV, após
consulta pública;
c)
representantes convidados e um suplente: da Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais; do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de
Velamento de Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério
Público de Minas Gerais – CAOTS; da Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção Minas Gerais – OAB-MG. Os representantes e os suplentes destes
órgãos e entidades serão indicados pelos seus dirigentes máximos e
designados em ato do Secretário de Estado de Governo para mandato de 2
(dois) anos, autorizada sua recondução.
Somente os representantes dos órgãos do Poder Executivo estadual (SEGOV,
CGE, SEPLAG, SEDESE e SESP) e das OSCs com atuação no Estado têm direito a voto nas
deliberações do CONFOCO-MG.
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Os representantes e suplentes do CONFOCO-MG deverão apresentar, no
momento da posse no Conselho, anualmente e quando deixarem o cargo, declaração de
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado.
O CONFOCO-MG poderá convidar para participar de suas reuniões e atividades
especialistas e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, além de
representantes de outros conselhos setoriais de políticas públicas, que não terão poder de
voto, sendo essa participação considerada prestação de serviço público relevante e não
remunerado.
A Secretaria Executiva é unidade responsável pelo apoio logístico e
administrativo, bem como pela compatibilização e coordenação das atividades do
CONFOCO-MG, e será exercida pela SEGOV. A função de Secretário Executivo do
CONFOCO-MG é exercida pelo Secretário de Estado de Governo ou servidor por ele
delegado.
Para cumprimento de suas competências, o CONFOCO-MG contará com recursos
orçamentários e financeiros consignados no orçamento da SEGOV.
9.2 PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PMIS
Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS consiste no
instrumento por meio do qual os conselhos estaduais, as organizações da sociedade civil,
os movimentos sociais e os cidadãos poderão apresentar propostas aos órgãos ou entidades
estaduais para que estes avaliem a possibilidade de realização de um chamamento público
objetivando a celebração de parceria.
A proposta de realização de PMIS será enviada para o órgão ou entidade estadual
responsável pela política pública a que se referir a manifestação de interesse, em formulário
próprio, devendo atender aos seguintes requisitos:
a)

identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do documento
de identidade, se pessoa física, ou documentação que comprove a
representação, no caso de pessoa jurídica;
b) indicação do interesse público;
c)
diagnóstico breve da realidade que se quer modificar, aprimorar ou
desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos
benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
O propositor e os participantes do PMIS serão responsáveis pelos custos
financeiros e demais ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo jus a
qualquer espécie de ressarcimento, indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem
a qualquer remuneração pelo órgão ou entidade estadual que instaurou.
De acordo com a regulamentação estadual, o prazo para o recebimento das
propostas de instauração do PMIS será estabelecido pelos órgãos e entidades estaduais,
observado o mínimo de 90 (noventa) dias por ano.
Cumpridos os requisitos, a Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) dias,
publicará a proposta em seu sítio eletrônico, mas a instauração do PMIS para oitiva da
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
115

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

sociedade sobre o tema está condicionada a oportunidade e conveniência da Administração
Pública. Observe-se, portanto, que a publicação da proposta é ato vinculado, ao passo que
a instauração do PMIS é ato discricionário.
Após a publicação da proposta recebida, o órgão ou entidade estadual terá mais
90 (noventa) dias para decidir motivadamente pela: (i) realização de PMIS, que consiste na
oitiva da sociedade civil quanto à proposta, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para
posterior decisão sobre a sua aprovação e possibilidade de realização de chamamento
público; (ii) realização direta do chamamento público; ou (iii) rejeição da proposta por razões
de conveniência e oportunidade da Administração.
Caso decida pela realização de PMIS, o órgão ou entidade deverá publicar em
seu sítio eletrônico a sistematização da oitiva da sociedade sobre a proposta com sua análise
final sobre o Procedimento no prazo de 30 (trinta) dias, após o fim do prazo estabelecido
para apresentação das contribuições de interessados.
A proposição ou a participação no PMIS, bem como o fornecimento de estudos,
levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres pelos
interessados não impedirá a sua participação em futuro chamamento público a ser
promovido pelo órgão ou entidade estadual que o instaurou. Todavia, a utilização de
informações e documentos constantes da proposta encaminhada não caracterizará nem
resultará na concessão de qualquer vantagem ou privilégio ao subscritor, em eventual
chamamento público posterior.
O órgão ou entidade estadual poderá, a seu critério e a qualquer tempo,
considerar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, as informações e sugestões advindas
do PMIS. Também poderá realizar audiência pública com a participação de outros órgãos e
entidades públicos, OSCs e movimentos sociais, setores interessados nas áreas objeto das
discussões e o proponente para oitiva sobre a proposta e as contribuições recebidas no
âmbito do PMIS.
A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará
necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo a
conveniência e oportunidade da Administração Pública. No entanto, realizado o PMIS, a
Administração não está dispensada da convocação de chamamento público para celebrar
parceria. Em outras palavras, mesmo que realizado o PMIS, a Administração Pública não está
obrigada a celebrar parceria e, logicamente, a executar o procedimento precedente, o
chamamento público. Mas, independente de ter ou não realizado o PMIS, e não sendo
hipótese legal de dispensa ou de inexigibilidade, a Administração deve executar
chamamento público para selecionar a organização da sociedade civil com quem firmará a
parceria.
Enfim, posto que a sua instauração é uma discricionariedade da Administração
Pública, a Lei Federal nº 13.019/14 vedou que a prévia realização de Procedimento de
Manifestação de Interesse Social fosse condição para realização de chamamento público ou
celebração de parceria.
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10. SELEÇÃO
10.1 CHAMAMENTO PÚBLICO
10.1.1 CONCEITO E HIPÓTESES DE NÃO REALIZAÇÃO
Conforme dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014, a Administração 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 a ser celebrada. E, sempre que possível, estabelecerá critérios a serem seguidos,
especialmente quanto ao objeto, metas, custos e indicadores, quantitativos ou qualitativos,
de avaliação de resultados.
Como regra, para a Administração Pública celebrar termo de colaboração, de
fomento ou acordo de cooperação envolvendo compartilhamento de recurso patrimonial
deverá realizar chamamento público, que consiste no procedimento destinado a selecionar
a OSC para firmar parceria, por meio do qual se garante a observância 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, bem como dos princípios específicos da política pública setorial relativas ao objeto
da parceria.
Não será realizado chamamento público para a celebração de termos de
cooperação e de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares
às leis orçamentárias anuais. Também não será realizado chamamento público para
celebração de acordos de cooperação que não envolvam celebração de comodato, doação
de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial.
Registre-se, por oportuno, que a OSC beneficiada com recursos de emendas
parlamentares será nominalmente indicada no SIGCON-MG – Módulo de Saída, conforme
cronograma definido pela SEGOV.
A Lei Federal nº 13.019/14 previu a possibilidade de dispensa do chamamento
público para as seguintes situações:
a)

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;
b) nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem
pública ou ameaça à paz social;
c)
quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas
ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança;
d) no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde
e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade
civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
Para fins de dispensa de chamamento para a celebração de parcerias, para a
execução de atividade voltada ou vinculada a serviços de educação, saúde e assistência
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social, consideram-se credenciadas as OSCs que receberem atestado ou certificado nos
termos da legislação específica da Secretaria de Estado de Educação – SEE, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SEDECTES,
da Secretaria de Estado de Saúde – SES e da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social – SEDESE.
Cumpre observar que não é possível a dispensa de chamamento para celebração
de parceria com OSC credenciada conforme parágrafo anterior, para realização de um
projeto, entendido como tal o conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta
um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela Administração Pública
e pela OSC.
Outra condicionante para a dispensa do chamamento é que o credenciamento
seja regulamentado por meio de resolução editada em conjunto pelo Secretário da Pasta
gestora da política, pelo Secretário de Estado de Governo e pelo Controlador-Geral do
Estado, sendo obrigatória a observância das normas específicas das políticas públicas
setoriais de educação, saúde e assistência social.
A Lei Federal nº 13.019/2014 considera inexigível o chamamento público
quando houver inviabilidade de competição entre as OSCs, em razão da (i) natureza singular
do objeto da parceria ou se (ii) as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
específica. A lei traz duas situações exemplificativas em que a competição é inviável: a
primeira ocorre quando o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato
ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilização os
recursos; a segunda, quando 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 de subvenção social, observada a
necessidade de autorização legal específica, às condições previstas na LDO e previsão no
orçamento ou em seus créditos adicionais.
Entrementes, embora pareça óbvio, convém observar que a não realização de
chamamento público não afasta a aplicação dos demais dispositivos da Lei Federal nº
13.019/2014.
A autoridade competente para assinatura da parceria deverá justificar a ausência
de chamamento nos casos de dispensa e inexigibilidade. A fim de garantir a efetiva
transparência e assegurar o direito a eventual impugnação, o extrato da referida justificativa
deverá ser publicado na mesma data da formalização do ajuste no Diário Oficial do Estado,
no sítio eletrônico do órgão ou entidade estadual parceiro e no Portal de Convênios de
Saída e Parcerias, sob pena de nulidade.
Qualquer interessado poderá impugnar por escrito a justificativa da dispensa ou
da inexigibilidade do chamamento público perante o órgão ou entidade estadual, no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da publicação do seu extrato. O dirigente máximo terá 5 (cinco)
dias a partir da data do protocolo para analisar e decidir motivadamente acerca da
impugnação, período no qual a publicação do extrato do ajuste ficará sobrestada. O extrato
dessa decisão também será publicado no Diário Oficial do Estado, no sítio eletrônico do
órgão ou entidade estadual parceiro e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias.
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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.
10.1.2 EDITAL DE CHAMAMENTO
O procedimento do chamamento público será regido por disposições
estabelecidas em edital disponibilizado integralmente pelo órgão ou entidade estadual
parceiro em seu sítio eletrônico e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias, no mínimo
30 (trinta) dias antes da data marcada para a sessão de avaliação das propostas ou parceiros.
O edital também terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, do qual deverá
constar o local e os endereços eletrônicos em que os interessados poderão obter a sua
versão integral.
Observado o prazo do parágrafo anterior, o edital já marcará a data da sessão de
avaliação, que também será a de apresentação das propostas, caso não tenha estabelecido
período específico para isso.
Nos casos de ações que envolvam comunidades tradicionais, povos indígenas e
quilombolas e outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à informação pelos meios
tradicionais de comunicação, além de observar as regras de publicidade do parágrafo
anterior, o órgão ou entidade estadual parceiro adotará, sempre que possível, meios
alternativos de acesso aos editais de chamamento público, de forma a permitir o
conhecimento dos processos de seleção.
O órgão ou entidade estadual parceiro poderá realizar sessão pública para dirimir
dúvidas acerca do edital, devendo constar, em seu sítio eletrônico e no Portal de Convênios
de Saída e Parcerias, a data e o local de sua realização.
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu
a do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
Com efeito, o edital deverá especificar, no mínimo:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

a dotação orçamentária, com saldo suficiente para viabilizar a celebração da
parceria ou, no caso de parcerias plurianuais ou a serem celebradas em
exercícios posteriores, a indicação de previsão dos créditos necessários para
garantir a execução futura no Plano Plurianual de Ação Governamental;
a descrição do objeto da parceria;
a possibilidade de atuação em rede;
datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas, bem
como o modelo de formulário da proposta;
os requisitos mínimos e condições de habilitação a serem preenchidos pelos
interessados, observado o art. 28 da Lei Federal nº 13.019/14;
datas, etapas e critérios objetivos de valoração e classificação das propostas
ou das OSCs participantes, inclusive no que se refere à metodologia de
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, sendo
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obrigatória a verificação do grau de adequação da proposta aos objetivos
específicos da política, do programa ou da ação em que se insere a parceria
e ao valor de referência ou teto constante do edital, quando for o caso;
g) a forma e o prazo para a divulgação dos resultados da seleção;
h) o valor de referência para a realização do objeto da parceria, no termo de
colaboração, ou teto, no termo de fomento; e
i)
a exigência de oferecimento de contrapartida mínima em bens ou serviços,
economicamente mensuráveis, quando for o caso, desde que justificado
pelo órgão ou entidade estadual;
j)
fase recursal, incluindo os mecanismos simplificados para assegurar o
contraditório e a ampla defesa;
k)
a minuta do instrumento de parceria;
l)
a forma e o prazo para esclarecimentos de dúvidas acerca do edital;
m) o prazo de validade do chamamento público, que não será superior a vinte
e quatro meses, incluídas eventuais prorrogações; e
n) de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
idosos.
Outrossim, a documentação a ser apresentada pela OSC, no momento da
formalização da parceria, deverá constar do edital, inclusive as informações exigidas no
plano de trabalho e os documentos complementares relativos ao objeto, tais como
orçamento detalhado, projeto básico da reforma ou obra, licenças ambientais pertinentes
ou documento equivalente, e, quando for o caso, aquiescência de institutos responsáveis
pelo tombamento do imóvel, caso se trate de parceria que envolva a execução de reforma
ou obra, serviço, evento ou aquisição de bens.
Visando orientar as OSCs na elaboração de suas propostas, o edital conterá dados
e informações sobre a política, o plano, o programa ou a ação da parceria. No caso dos
termos de colaboração, tais dados e informações consistirão nas referências específicas para
a descrição das metas a serem atingidas pelas ações a serem executadas e para definição de
indicadores. Já no caso dos termos de fomento, consistirão nas diretrizes para a construção
dos objetivos, metas e indicadores dos projetos.
A Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e a Advocacia Geral do Estado
elaborarão minutas padrão do edital de chamamento público, do instrumento de parceria e
de seus termos aditivos, mas os órgãos e entidades estaduais parceiros poderão adaptá-las
de acordo com as especificidades da parceria, respeitadas, por óbvio, as disposições legais
e regulamentares do MROSC.
O edital de chamamento não pode admitir, prever, incluir ou tolerar cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem seu caráter competitivo em
decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
da parceria, mas admite-se 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. Além disso, também é possível a seleção de propostas apresentadas
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exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida no
Estado de Minas Gerais.
Do mesmo modo, admite-se, ainda, a previsão editalícia de requisitos ou critérios
de valoração destinados à promoção do desenvolvimento sustentável, bem como de
medidas de acessibilidade compatíveis com as características dos objetos das parcerias,
definidos em legislação específica.
Em caso de parceria que envolva a execução de reforma ou obra, serviço, evento
ou aquisição de bens, o edital poderá prever requisito ou critério de valoração relacionado
com documentos complementares relativos ao objeto, tais como orçamento detalhado,
projeto básico da reforma ou obra, licenças ambientais pertinentes ou documento
equivalente, e, quando for o caso, aquiescência de institutos responsáveis pelo tombamento
do imóvel. A apresentação desses documentos durante as etapas do chamamento
dispensará a sua representação no momento da formalização.
Segundo disposição expressa da Lei, as parcerias nela disciplinadas 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. Nessa
perspectiva, o edital de chamamento poderá incluir cláusulas e condições que sejam
amparadas em circunstância específica relativa aos programas e às políticas públicas
setoriais, desde que considerada pertinente e relevante, podendo abranger critérios de
pontuação diferenciada, cotas, delimitação territorial ou da abrangência da prestação de
atividades ou da execução de projetos, editais exclusivos ou estratégias voltadas para
público-alvo determinado.
O art. 35, § 1º, da Lei Federal nº 13.019/14, veda a exigência de contrapartida
financeira como requisito para a celebração de parceria, mas permite exigência de
contrapartida em bens e serviços. Com base nisso, o Decreto Estadual nº 47.132/14
estabelece que, quando não houver exigência de contrapartida no edital, a OSC poderá
oferecer tanto contrapartida financeira como em bens e serviços, sendo vedado considerála como critério de valoração ou classificação no chamamento público. Por outro lado,
quando exigida a contrapartida mínima em bens e serviços, a OSC deverá apresentar
memória de cálculo que permita mensurar economicamente o valor dos bens e serviços,
vedado o depósito do valor correspondente.
10.2 COMISSÃO DE SELEÇÃO
As propostas apresentadas nos chamamentos públicos serão julgadas por
comissão de seleção, que é o órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos
públicos, sendo instituída por meio de ato publicado no Diário Oficial do Estado e composta
por agentes públicos, dos quais pelo menos um é servidor ocupante de cargo efetivo do
quadro de pessoal da Administração Pública do Poder Executivo estadual. No ato que institui
a comissão de seleção já deverá constar os respectivos suplentes, que deverão ter regime
jurídico equivalente ao do membro titular.
De acordo com a Lei Federal nº 13.019/14, a comissão de seleção pode ser
previamente designada ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for
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financiado com recursos de fundos específicos. Por seu turno, o Decreto Estadual nº
47.132/17 prevê inclusive que o próprio conselho gestor realize o chamamento público nas
parcerias executadas com recursos de fundos específicos.
Segundo sua organização e conveniência administrativa, o órgão ou entidade
estadual parceiro poderá criar uma ou mais comissões de seleção, podendo o membro de
uma comissão participar simultaneamente de outras comissões do órgão ou entidade,
inclusive de comissão de monitoramento e avaliação. No entanto, se a comissão de seleção
que integrou tiver participado no chamamento público, o seu membro não poderá participar
da comissão de monitoramento e avaliação da parceria resultante do chamamento.
O Decreto Estadual nº 47.132/17 assegura prerrogativas à comissão de
seleção, direcionadas a subsidiar seus trabalhos. Assim é que a comissão de seleção poderá
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado,
exigida sua imparcialidade, bem como requisitar profissionais que atuem na área relativa ao
chamamento público e que não sejam impedidos, para auxiliar na análise das propostas.
A propósito, será impedida de participar da comissão de seleção pessoa
que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das
entidades participantes do chamamento público. O Decreto elenca as seguintes hipóteses
de impedimento de participar do processo: a) ser ou ter sido associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou trabalhador de OSC participante do processo seletivo; b) ser
cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos dirigentes de OSC
participante do processo seletivo; c) ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer
OSC participante do processo seletivo; d) ter efetuado doações para OSC participante do
processo seletivo; e) ter interesse direto ou indireto na parceria; e f) ter amizade íntima ou
inimizade notória com dirigentes da OSC participante do processo seletivo.
O membro da comissão de seleção é obrigado a declarar seu impedimento ao
presidente da comissão de seleção ou ao administrador público, que providenciará sua
substituição pelo respectivo suplente.
10.3 ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Nos termos do regulamento estadual, o procedimento do chamamento
público será constituído por etapa eliminatória e etapa classificatória. A etapa
eliminatória tem como objetivo a análise da documentação da proposta ou das OSCs
interessadas, observado o atendimento dos requisitos mínimos. Será eliminada a OSC cuja
proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou que não contenha (i) a descrição
da realidade que será objeto da parceria e o nexo entre essa realidade e as atividades ou
projetos propostos, (ii) as ações a serem executadas, metas quantitativas e mensuráveis a
serem atingidas e indicadores que aferirão o cumprimento das metas, (iii) o prazo para a
execução das atividades e para o cumprimento das metas ou (iv) o valor global.
Não sendo eliminadas, as propostas ou OSCs interessadas serão classificadas e
selecionadas de acordo com os critérios objetivos de valoração e classificação previstos no
edital.
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O Decreto Estadual nº 47.132/17 prevê hipótese de dispensa da fase
classificatória, que ocorrerá no chamamento público para celebração de parcerias
executadas com recursos de fundos específicos alimentados por renúncia fiscal e que
também sirva para aprovação de propostas de captação de recursos pela OSC. Nesse caso,
as propostas de captação de recursos pelas OSC estão dispensadas de classificação.
Com efeito, constitui critério obrigatório de julgamento 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.
Logicamente, o critério de julgamento não poderá restringir-se ao valor apresentado para a
proposta, mas será obrigatoriamente justificada a seleção daquela que não seja a mais
adequada ao valor de referência constante do chamamento público.
O resultado do chamamento público com a lista classificatória das OSCs será
divulgado pelo órgão ou entidade estadual parceiro em seu sítio eletrônico e no Portal de
Convênios de Saída e Parcerias. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de divulgação
desse resultado, as OSCs poderão apresentar recurso, na forma prevista no edital, à
comissão de seleção ou, quando for o caso, ao conselho gestor do fundo, que terá o prazo
de 5 (cinco) dias, contados do recebimento, para reconsiderar sua decisão ou encaminhar o
recursos ao administrador público, cuja decisão também deverá ser proferida no prazo de 5
(cinco) dias.
Após a decisão final do administrador público, ou não tendo havido interposição
de recurso no prazo regulamentar, o resultado definitivo será homologado e divulgado no
sítio eletrônico do órgão ou entidade estadual parceiro e no Portal de Convênios de Saída
e Parcerias.
Observada a ordem de classificação e o prazo de validade do chamamento
estipulado no edital, os selecionados poderão ser chamados para celebrar a parceria, uma
vez que a seleção e a homologação não geram direito subjetivo à celebração da parceria.
Importa observar que, 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
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requisitos previstos nos arts. 3323 e 3424 da Lei Federal nº 13.019/2014. O edital estabelecerá
prazo preclusivo de, no máximo, 15 (quinze) dias, para comprovação desses requisitos,
cumprimento das providências previstas nos arts. 26 a 42 do Decreto Estadual nº 47.132/17
e assinatura da parceria pela OSC selecionada e convidada para celebração. Caso a OSC não
atenda aos requisitos de habilitação, a Administração poderá convidar a segunda melhor
classificada a aceitar a parceria, e assim sucessivamente, procedendo, logicamente, à
verificação dos seus documentos de habilitação.
O chamamento público poderá ser revogado em qualquer etapa, total ou
parcialmente, por decisão devidamente motivada pelo órgão ou entidade estadual, não
subsistindo direito de indenização aos interessados.
11. CELEBRAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
11.1 PROVIDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Para celebrar e formalizar termos de colaboração e termos de fomento, a
Administração Pública deve adotar uma série de providências. A primeira delas é a realização

23Art.

33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de
organização interna que prevejam, expressamente:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II III - 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;
a) (revogada);
b) (revogada);
V - 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 específico
de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 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.
§ 1o Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso I.
§ 2o Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III 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 III.
§ 4o (VETADO).
§ 5o Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.
24

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar:
I - (revogado);
II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável
de cada ente federado;
III - 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);
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;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado
VIII - (revogado).
Parágrafo único. (VETADO):
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - (VETADO).
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de (a) chamamento público, conforme visto no capítulo anterior, ressalvados os casos
previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Estadual nº 47.132/2017.
Por conseguinte, é necessária a (b) indicação expressa da existência de prévia
dotação orçamentária para a execução da parceria.
A Administração Pública também deve demonstrar que (c) os objetivos e
finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da OSC foram avaliados
e são compatíveis com o objeto da parceria, bem como (d) aprovar o plano de trabalho,
nos termos da Lei.
Nesse contexto, convém anotar que as áreas técnicas do órgão ou entidade
estadual parceiro analisarão a proposta de plano de trabalho e a documentação apresentada
e efetuarão eventuais ajustes e complementações, observados os termos e as condições da
proposta e do edital. Os ajustes, no entanto, devem ser acordados com a OSC parceira,
especialmente, na hipótese de termo de fomento, devendo o plano de trabalho estar de
acordo com as informações já apresentadas na proposta classificada, quando a seleção tiver
sido realizada mediante prévio chamamento público, sempre de acordo com os termos e as
condições constantes no edital.
Sendo o caso, as áreas técnicas deverão ajustar também o cronograma de
desembolso da contrapartida de trabalho e da previsão de execução da contrapartida não
financeira.
Também é dever das áreas técnicas incluir o nome completo e a matrícula dos
servidores ou empregados públicos designados como gestores da parceria e como
membros da comissão de monitoramento e avaliação, bem como o programa de governo
e a dotação orçamentária relativos ao repasse no plano de trabalho, mediante manifestação
prévia do setor responsável pelo planejamento e orçamento ou do setor equivalente.
Outrossim, os autos devem ser instruídos pela área técnica, com (1) certificado
atualizado do CAGEC, demonstrando a regularidade da OSC nesse cadastro e no SIAFI-MG,
(2) atestado ou comprovante de ausência de registro no Cadastro Informativo de
Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas – CADIN-MG, (3)
atestado ou comprovante de ausência de registro no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Poder Executivo Estadual – CAFIMP e
(4) atestado ou comprovante de ausência de registro no Cadastro de Entidades Privadas
Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM. Está dispensada a juntada dos documentos
referentes ao CADIN-MG, CAFIMP-MG e CEPIM, se do certificado do CAGEC constar que a
OSC está regular em todos esses cadastros.
Concluídas as providências mencionadas nos parágrafos anteriores, as referidas
áreas técnicas emitirão (e) parecer técnico fundamentado e o incluirão no SIGCON-MG –
Módulo Saída, juntamente com a minuta do instrumento da parceria a ser celebrada.
Tal parecer deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:
1)

do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria
adotada, bem como sobre as adequações eventualmente realizadas na
proposta;
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2)

documentação anexada, justificando a ausência de documento, quando
dispensado, nos termos da legislação;

3)

interesse público recíproco na realização da parceria, especialmente no
tocante à afinidade de atribuições e competências dos parceiros com o
objeto da parceria e com o programa;

4)

adequação do valor da parceria ao necessário à execução plena do objeto
e sua compatibilidade com os preços de mercado e a verificação do
cronograma de desembolso;

5)

avaliação da planilha de detalhamento de despesas de pessoal, quando
houver remuneração de equipe de trabalho com recursos da parceria;

6)

quando houver previsão de custos indiretos no plano de trabalho, a
avaliação fundamentada de que eles são indispensáveis e proporcionais à
execução do objeto;

7)

quando houver previsão de realização de pagamento em espécie, a
avaliação fundamentada da impossibilidade física do uso desta modalidade
de pagamento e o limite máximo estabelecido;

8)

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; e

9)

viabilidade de execução da parceria e da adequação do projeto, se houver,
e o atendimento às normas técnicas pertinentes.

Registre-se, entrementes, que as referidas atribuições das áreas técnicas também
existem em relação aos acordos de cooperação, exceto quanto ao registro no SIGCON-MG
– Módulo de Saída.
A área jurídica do órgão ou entidade estadual parceiro emitirá (f) parecer
jurídico acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade da celebração da parceria
e da minuta do instrumento, que deverá ser inserido no SIGCON-MG – Módulo de Saída.
Imperioso ressaltar que o parecer jurídico se restringirá à análise jurídica da questão
submetida à consulta, não podendo adentrar em aspectos técnicos, econômicos e
financeiros, bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administrativa, a cargo das autoridades competentes.
Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico 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.
Tratando-se de recursos federais provenientes de convênio de entrada ou de
contrato de repasse, além da observância obrigatória da Lei Federal nº 13.019/14 e do
Decreto Estadual nº 47.132/17, o órgão ou entidade estadual somente poderá celebrar
termo de colaboração ou de fomento ou acordo de cooperação para a sua execução se
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houver expressa previsão no instrumento firmando com a União ou com a entidade federal.
Nesse caso, o prazo de vigência da parceria não poderá ser superior ao prazo de vigência
do convênio ou contrato de repasse federal que lhe deu origem e deverá ser estabelecido
de modo que possibilite a regular prestação de contas do órgão ou entidade estadual à
União ou à entidade concedente.
Deve ser alertado, por último, que a celebração da parceria, o seu instrumento e
respectivos aditivos e a liberação de recursos devem observar o disposto na Lei Federal nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas e vedações para o período
eleitoral.
11.2 PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Plano de trabalho consiste no documento integrante do termo de colaboração
ou de fomento e do acordo de cooperação, que descreve o conteúdo da proposta aprovada
e o detalhamento do objeto da parceria, tornando-se base para a execução, gestão dos
recursos e acompanhamento do programa, projeto ou atividade, inclusive reforma, obra,
serviço, evento ou aquisição de bens. Sua elaboração é feita em conjunto pela OSC
selecionada e pelo órgão ou entidade estadual parceiro, mas tem por base a proposta
preenchida pela OSC no SIGCON-MG – Módulo de Saída.
A Lei Federal nº 13.019/14, em seu art. 22, previu os requisitos mínimos que
deverão constar dos planos de trabalho dos termos de colaboração e de fomento, sendo
eles:
a)

a 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;

b)

a 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;

c)

previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

d)

a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das
metas a eles atreladas; e

e)

a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas.

O Decreto Estadual nº 47.132/17, por seu turno, exige que, para celebrar o termo
de colaboração ou de fomento, a OSC selecionada, mediante prévio chamamento ou não,
preencha, no SIGCON-MG – Módulo de Saída, a proposta de plano de trabalho, que
deverá conter:
a)
b)

dados e informações da OSC e, se for o caso, do interveniente;
dados da proposta: descrição e especificação completa do objeto a ser
executado e a população beneficiada diretamente;
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c)

justificativa para a celebração, contendo a descrição da realidade e o
interesse público relacionados com a parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as metas a serem atingidas e a justificativa
quanto à eventual necessidade de realização de pagamentos em espécie,
na forma do § 3º do art. 51;
d) previsão de receitas da parceria, inclusive contrapartida, quando for o caso;
e)
relação contendo os dados da equipe responsável pelo contato direto com
o órgão ou entidade estadual parceiro sobre a celebração, o monitoramento
e a prestação de contas da parceria;
f)
estimativa de tempo de duração da vigência da parceria;
g) cronograma físico de execução do objeto, contendo a descrição das metas
a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados, definição
e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades;
h) plano de aplicação de recursos a serem desembolsados pelo órgão ou
entidade estadual parceiro e, quando houver, da contrapartida da OSC e
dos aportes do interveniente, contendo a previsão de despesas a serem
realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela
parceria, inclusive eventuais despesas com diárias de viagem e custos
indiretos, e o apontamento das que demandarão pagamento em espécie e
os critérios e limites para esse pagamento, quando for o caso, na forma do
§ 3º do art. 51;
i)
cronograma de desembolso dos recursos solicitados e, se for o caso, da
contrapartida financeira ou não financeira e de outros aportes;
j)
forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas
atreladas; e
k)
sugestão de indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas.
A OSC também deverá apresentar ao órgão ou entidade estadual parceira os
documentos complementares relativos ao objeto, tais como orçamento detalhado, projeto
básico da reforma ou obra, licenças ambientais pertinentes ou documento equivalente e,
quando for o caso, aquiescência de institutos responsáveis pelo tombamento do imóvel. A
apresentação destes documentos, simultaneamente ao preenchimento da proposta de
plano de trabalho, somente pode ser dispensada mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e anuência do administrador público do órgão ou entidade estadual parceiro,
sem prejuízo da sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
O Decreto não exige documentos complementares para celebração de acordo de
cooperação, mas é necessário o preenchimento de proposta de plano de trabalho, que
deverá conter apenas:
a)
b)
c)

dados e informações da OSC e, se for o caso, do interveniente;
dados da proposta: descrição e especificação completa do objeto a ser
executado e a população beneficiada diretamente;
justificativa para a celebração, contendo a descrição da realidade e o
interesse público relacionados com a parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as metas a serem atingidas e a justificativa
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quanto à eventual necessidade de realização de pagamentos em espécie,
na forma do § 3º do art. 51;
d) relação contendo os dados da equipe responsável pelo contato direto com
o órgão ou entidade estadual parceiro sobre a celebração, o monitoramento
e a prestação de contas da parceria;
e)
estimativa de tempo de duração da vigência da parceria;
f)
cronograma físico de execução do objeto, contendo a descrição das metas
a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados, definição
e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades;
g) forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas
atreladas; e
h) sugestão de indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas.
Cumpre consignar que se a OSC tiver sido selecionada mediante chamamento
público, logicamente a proposta de plano de trabalho preenchida no SIGCON-MG – Módulo
de Saída deverá estar de acordo com as informações já apresentadas na proposta
classificada no chamamento, observados os termos e condições do edital, a fim de se
preservar a competitividade do certame.
Além do preenchimento da proposta de plano de trabalho no SIGCON-MG –
Módulo de Saída e dos documentos complementares exigidos no caso de termo de
colaboração e de fomento, se a parceria envolver a execução de reforma ou obra, serviço,
evento ou aquisição de bens, a OSC deverá comprovar a abertura, em instituição financeira
oficial indicada pelo órgão ou entidade estadual parceiro, de conta corrente específica
para a parceria a ser celebrada, a qual deverá estar ativa para o efetivo recebimento dos
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recursos; também deverá apresentar documentação comprovando o atendimento dos arts.
3325, 3426 e 3927.
25

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:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II - (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - 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;
a) (revogada);
b) (revogada);
V - 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 específico
de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 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.
§ 1o Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso I.
§ 2o Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III 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 III.
§ 4o (VETADO).
§ 5o Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.
26

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar:
I - (revogado);
II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável
de cada ente federado;
III - 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);
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;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
VIII - (revogado).
27

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - 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;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período 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;
c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;
d) a prevista no inciso III 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 I, II e III do art. 12 da Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuandose os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de
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Tais documentos são indispensáveis, mas aqueles já entregues anteriormente
para o CAGEC não precisam ser apresentados novamente, ressalvados os casos
expressamente previstos na legislação.
Ressalte-se que, se a OSC estiver com registro de inadimplência no SIAFI-MG ou
apresentar irregularidade no CAGEC, sequer poderá preencher a proposta de plano de
trabalho SIGCON-MG – Módulo de Saída.
Tratando-se de termo de colaboração ou de fomento que envolva a execução
de reforma ou de obra, sua celebração dependerá da apresentação, pela OSC, do registro
do imóvel e de certidão de inteiro teor ou de ônus real, emitida nos últimos 12 (doze) meses
a contar da data de apresentação da proposta de plano de trabalho, ou de documento que
comprove a situação possessória pela OSC. Mas pode ser dispensada a apresentação desses
documentos simultaneamente ao preenchimento da proposta de plano de trabalho no
SIGCON-MG – Módulo de saída, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada
e anuência do administrador público do órgão ou entidade estadual parceiro, sem prejuízo
da sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
A situação possessória do imóvel, sem prejuízo de outros documentos previstos
na legislação, pode ser comprovada pelos documentos originais ou autenticados de:
a)
b)
c)

escritura pública de doação;
escritura pública de compra e venda;
contrato ou compromisso (com firma reconhecida do proprietário do
imóvel) irretratável e irrevogável de constituição de direito real sobre o
imóvel, na forma de cessão de uso, concessão de direito real de uso,
concessão de uso especial para fins de moradia, aforamento ou direito de
superfície registrado em cartório, pelo prazo mínimo de dez anos, atendidos
os seguintes requisitos: o proprietário que firmou a constituição do direito
real não possa exercer qualquer tipo de gerência ou ingerência sobre a área
do imóvel, tampouco obstar ou limitar o livre acesso à população
beneficiada; e, estando a área do imóvel cedido localizada integralmente
dentro de propriedade particular, a validade da constituição do direito real
fique condicionada à efetiva e preliminar constituição da respectiva servidão
de passagem até o local do objeto do instrumento, não podendo haver
qualquer tipo de restrição ou obstrução de acesso à população beneficiada.
(Obs: a OSC ficará responsável pela observância do cumprimento do objeto

expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade
solidária.
§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento
do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3o (Revogado).
§ 4o Para os fins do disposto na alínea ‘a’ do inciso IV e no § 2o, 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 III 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.
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d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

ajustado pelo respectivo período da mencionada cessão ou equivalente, sob
pena de aplicação de penalidades conforme legislação vigente);
título de legitimação de posse para fins de moradia, obtido nos termos da
legislação específica;
contrato de comodato ou de aluguel (com firma reconhecida do
proprietário do imóvel) pelo prazo mínimo de dez anos a contar da data da
apresentação da proposta. (Obs: neste caso, não poderá ser aceito contrato
contendo cláusula que impeça a indenização de benfeitorias, devendo a
OSC apresentar, para a celebração da parceria, compromisso formal
assumido pelo proprietário do imóvel de que indenizará o órgão ou
entidade estadual parceiro por todas as benfeitorias realizadas no imóvel
em caso de resolução do contrato de comodato ou de aluguel em prazo
inferior a dez anos a contar da apresentação da proposta de plano de
trabalho);
sentença favorável aos ocupantes, transitada em julgado, proferida em ação
judicial de usucapião ou concessão de uso especial para fins de moradia,
nos termos do art. 183 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 10.257,
de 10 de julho de 2001;
em área remanescente de projeto de reforma agrária, independente da fase
em que se encontre o mesmo, um dos seguintes documentos: título de
doação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra;
contrato de cessão ou de concessão de uso pelo Incra pelo prazo mínimo
de dez anos; ou declaração de autorização pelo Incra para realização da
reforma ou obra de interesse social, caso iniciado o processo de doação,
cessão ou concessão de uso;
em área remanescente de quilombos, certificada nos termos do § 4º do art.
3º do Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, um dos
seguintes documentos: cópia da publicação, no Diário Oficial da União, de
portaria do Incra ou documento equivalente que reconheça os limites da
área ocupada pela comunidade remanescente de quilombo; ou cópia da
certidão de registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades
de Quilombos, emitida pela Fundação Cultural Palmares ou declaração
equivalente de que a área objeto da parceria é ocupada por comunidade
remanescente de quilombo;
em área de comunidade indígena, documento expedido pela Fundação
Nacional do Índio – Funai;
em área inserida em Zona Especial de Interesse Social – Zeis –, instituída na
forma prevista na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
cumulativamente: cópia da publicação, em Diário Oficial, da lei estadual,
municipal ou distrital federal instituidora da Zeis; demonstração de que o
imóvel beneficiário do investimento se encontra na Zeis instituída pela lei
referida na alínea “a”; ou declaração firmada pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal de que os habitantes da Zeis serão beneficiários de ações visando
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à regularização fundiária da área habitada para salvaguardar seu direito à
moradia.
Na hipótese de ser apresentada essa documentação, a OSC deverá comprovar
a regularização da documentação do imóvel até o final da vigência da parceria, sob pena de
incorrer nas sanções legais cabíveis, em especial, na devolução dos recursos.
Em se tratando de situações de interesse social e garantia de direitos
fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e
proteção do patrimônio cultural, admitem-se alternativamente a esses documentos:
a)

quando se tratar de área pública, declaração do Chefe do Poder Executivo
Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a OSC é
detentora da posse da área objeto da intervenção ou de que a área é
considerada de uso comum do povo ou de domínio público;
b) quando se tratar de área privada, autorização formal do proprietário do
terreno sobre o qual será executada a reforma ou obra, em documento com
firma reconhecida, bem como declaração do Chefe do Poder Executivo
Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a área é
ocupada por famílias de baixa renda, em posse justa, mansa e pacífica por
pelo menos cinco anos fundamentada e tecnicamente reconhecida pelo
órgão ou entidade estadual parceiro, acompanhada de parecer favorável da
Advocacia-Geral do Estado – AGE – em análise do caso concreto.
Nos casos de imóvel pertencente a órgão ou entidade da Administração Pública
diverso do órgão ou entidade estadual parceiro, os documentos comprobatórios da
propriedade e da situação possessória do imóvel devem estar acompanhados de expressa
autorização do titular para a realização da reforma ou obra.
No entanto, sempre que o órgão ou entidade estadual parceiro entender
indispensável à segurança jurídica do ajuste, independente da possibilidade de
comprovação da situação possessória na forma prevista nos três parágrafos antecedentes,
a OSC deverá apresentar registro de imóvel, certidão de interior teor ou certidão de ônus
reais do imóvel, emitida nos últimos doze meses a contar da data de apresentação de
proposta de plano de trabalho.
Caso a proposta de plano de trabalho de termo de colaboração ou de fomento
envolva ou inclua a execução de reforma ou obra, além dos documentos supracitados, a
OSC deverá apresentar planilha orçamentária de custos e memorial de cálculo dos
quantitativos físicos, cujos valores devem respeitar os constantes em bancos de preços para
obras mantidas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP ou outras
tabelas mantidas pela Administração Pública. Também é possível, neste caso, dispensar a
apresentação, simultaneamente com a proposta de plano de trabalho, de documento
complementar relativo ao objeto, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada
e anuência do administrador público do órgão ou entidade estadual parceiro, sem prejuízo
da sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
Aqui cumpre abrir um parêntese para informar que, se a execução da reforma ou
da obra for realizada diretamente pela OSC, os recursos repassados deverão ser utilizados
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
133

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

exclusivamente na aquisição de materiais de construção e na contratação de prestação de
serviços.
A propósito, a proposta de plano de trabalho que envolva a realização de
serviços de reforma de equipamentos e de bens móveis deverá vir acompanhada de
comprovação de que a relação custo-benefício seja superior à de aquisição de novo bem.
Para isso, a OSC deverá apresentar, no mínimo, três orçamentos da aquisição de um novo
bem e três relativos à reforma do bem existente.
Por conseguinte, tratando-se de proposta de plano de trabalho de termo de
colaboração ou de fomento envolvendo execução de serviço, evento ou aquisição de
bens, deverá haver comprovação de compatibilidade dos custos com os preços de mercado
e sua adequação ao valor total da parceria. A apresentação de documento complementar
relativo ao objeto da parceria também é dispensável nos mesmos moldes e condições do
parágrafo anterior.
No caso desse último parágrafo, a OSC deverá apresentar, no mínimo, 3 (três)
orçamentos, emitidos, preferencialmente, nos últimos três meses anteriores à data da
proposta, a fim de demonstrar a compatibilidade dos custos unitários dos bens ou dos itens
referentes à execução do serviço ou evento com os preços de mercado e sua adequação ao
valor total da parceria. Para tanto, é permitida a apresentação de orçamentos extraídos de
páginas da internet, mas desde que o bem ou serviço orçado tenha a mesma especificação
dos itens da planilha detalhada e o documento da consulta seja identificado com o endereço
e a data da pesquisa.
Ocorre, contudo, que o órgão ou entidade estadual parceiro poderá dispensar os
orçamentos, desde que com justificativa da área técnica devidamente fundamentada,
demonstrando adequação do valor definido ao necessário para conclusão do objeto e
anuência do administrador público, mediante verificação de outros parâmetros como outras
parcerias da mesma natureza, cotações, tabelas de preços de associações profissionais,
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
Frise-se, contudo, que o administrador público poderá autorizar, mediante justificativa
técnica, que materiais de consumo sejam descritos, na planilha detalhada, por grupos e
classes de materiais disponíveis no Portal de Compras – www.compras.mg.gov.br, com o
respectivo valor global.
Com efeito, faz-se necessário, ainda, a apresentação de planilha detalhada com a
relação dos itens a serem adquiridos ou contratados durante a execução do termo de
colaboração ou de fomento, com a respectiva descrição, quantitativos e custos unitários,
considerando um valor entre a média e o menor dos preços orçados.
Conforme restou dito anteriormente, não se aplica o MROSC às relações
contraprestacionais com OSCs, que permanecem regidas pela Lei Federal nº 8.666/93,
inclusive patrocínios realizados para apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de
terceiros com o objetivo de divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar reconhecimento
ou ampliar relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse, nos termos do
Decreto Estadual nº 45.141, de 20 de julho de 2009. Respeitada essa regra, quando o objeto
da parceria envolver a execução de serviço ou realização de evento, o órgão ou entidade
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estadual parceiro poderá exigir o detalhamento, pela OSC, da proposta do serviço ou do
evento a ser executado, que deverá conter, no mínimo, o escopo do projeto, os objetivos
específicos, os benefícios esperados, o cronograma de realização, o público alvo e o eventual
valor cobrado dos beneficiários, e, no caso de evento, também a data de sua realização, a
forma de divulgação, as atrações, a descrição do local e da estrutura física, sem prejuízo de
outras informações que o órgão ou entidade estadual parceiro entender pertinentes.
Noutro giro, quando estiver prevista remuneração de equipe na proposta de
plano de trabalho para a celebração de termo de colaboração ou de fomento, remuneração
da equipe de trabalho, a OSC deverá apresentar planilha de detalhamento de despesas de
pessoal. A Lei Federal nº 13.019/14 permite inclusive que se pague com recursos vinculados
à parceria a remuneração 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. É
possível, até mesmo, a inclusão de despesas relativas a dirigentes e empregados contratados
antes da celebração da parceria, desde que incumbidos do exercício de ação, etapa, fase ou
atividade do plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação civil e trabalhista. É
vedada, entretanto, a contratação de servidor ou empregado público, inclusive o que exerça
cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública do Poder Executivo
estadual, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias.
A atuação dos profissionais deverá estar vinculada diretamente à execução do
objeto e os valores devem: a) corresponder às atividades previstas para a consecução do
objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada
pelo trabalhador; b) ser compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a OSC,
acordos e convenções coletivas de trabalho e não superior, em seu valor bruto e individual,
ao teto da remuneração do Governador; e c) ser proporcionais ao tempo de trabalho efetiva
e exclusivamente dedicado ao objeto da parceria, inclusive no tocante a verbas rescisória.
É vedado à Administração Pública ou aos seus agentes praticar atos de ingerência
na seleção e na contratação de pessoal pela OSC que direcionem o recrutamento de pessoas
para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.
A planilha de detalhamento de despesas de pessoal deverá incluir as funções
que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício,
despesas com pagamentos de impostos, inclusive contribuição previdenciária patronal,
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas.
Também deverá ser incluída, na planilha, memória de cálculo do rateio da despesa
proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria, vedada a duplicidade ou a
sobreposição de fontes de recursos no custeio.
O pagamento de direitos trabalhistas, encargos sociais e verbas rescisórias
poderá ser realizado após o término da vigência da parceria e deverá referir-se ao período
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
135

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

de atuação do profissional na execução do plano de trabalho, devendo a OSC parceira
reservar os recursos para o pagamento em outra conta bancária em seu nome.
A OSC parceira deverá apresentar, na prestação de contas final, memória de
cálculo específica dos recursos reservados para pagamento posterior de direitos trabalhistas,
encargos sociais e verbas rescisórias, extrato da conta bancária demonstrando a reserva dos
recursos e declaração de que os recursos necessários para cumprimento da legislação
trabalhista foram devidamente repassados pelo órgão ou entidade estadual parceiro, sendo
responsabilidade exclusiva da OSC o futuro adimplemento das obrigações. Isso porque o
pagamento de remuneração de equipe contratada pela OSC, com recursos da parceria, não
gera vínculo trabalhista com a Administração Pública do Poder Executivo estadual.
De arremate, vale o assentamento de que resolução conjunta do Secretário de
Estado de Governo e do Advogado Geral do Estado poderá disciplinar a relação dos
documentos para celebração de acordo de cooperação, termo de fomento, termo de
colaboração e termo aditivo.
11.3 ATUAÇÃO EM REDE
A execução das parcerias pode ser dar por atuação em rede de duas ou mais
OSCs, desde que esteja prevista no instrumento da parceria e seja firmado o termo de
atuação em rede. Essa atuação se efetivará por meio de ações coincidentes, quando há
identidade de intervenções, ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto
da parceria, sem que isso caracterize subcontratação de serviços e ausência de capacidade
técnica e operacional da OSC celebrante.
Nesse diapasão, interessa observar que é vedado à OSC transferir a execução no
todo ou em parte do objeto da parceria, o que pode restar configurado se a atuação em
rede não estiver devidamente prevista no termo de colaboração ou de fomento e no
respectivo plano de trabalho.
Para ser possível a atuação em rede, também é necessário que a OSC celebrante
possua mais 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ e capacidade técnica e operacional para
supervisionar e orientar diretamente a atuação da(s) OSC(s) executante. A comprovação
desses requisitos deverá ocorrer no momento da celebração da parceria, por meio de
comprovante de inscrição no CNPJ e de declarações de OSCs ou de secretarias executivas,
ou estruturas equivalentes, que compõem rede de que a celebrante participa ou participou,
cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos da rede
proponente ou de outras redes de que a celebrante participa ou participou ou, ainda, de
relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede.
A rede será composta por uma OSC celebrante da parceria com o órgão ou
entidade estadual parceiro, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora,
mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto,
e por uma ou mais OSCs executantes e não celebrantes, que deverão executar ações
relacionadas ao objeto da parceria definidas em comum acordo com a OSC celebrante.
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Para isso, a OSC celebrante assinará o termo de colaboração ou de fomento junto
ao órgão ou entidade estadual parceiro e, em seguida, celebrará o termo de atuação em
rede com a(s) OSC(s) executante(s) e não celebrante(s), por meio do qual repassará a esta(s)
os recursos. O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas,
estabelecendo, no mínimo, as ações, metas e prazos que serão desenvolvidas pela OSC
executante e o valor a ser repassado pela OSC celebrante. No momento em que formalizálo, a OSC celebrante da parceria fica obrigada a verificar a regularidade jurídica e fiscal da(s)
OSC(s) executante(s), por meio de comprovante de inscrição no CNPJ, de cópia do estatuto
e eventuais alterações registradas e das certidões de regularidade fiscal, previdenciária,
tributária, de contribuições e de dívida ativa. Tais documentos devem ser guardados e
apresentados no momento da prestação de contas.
Ao formalizar o termo de atuação em rede, a OSC celebrante também fica
obrigada a comunicar à Administração Pública, em até 60 (sessenta) dias, a sua assinatura.
Eventual rescisão do termo também deve ser comunicada à Administração no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data em que ocorrer.
A OSC celebrante é integralmente responsável pelos atos realizados pela rede,
sendo vedada a transferência de direitos e obrigações que ela tem perante a Administração
Pública à(s) OSC(s) executante(s) e não celebrante(s). Sem prejuízo disso, o órgão ou
entidade estadual parceiro avaliará e monitorará a OSC celebrante, que prestará informações
sobre as ações, metas e prazos em execução realizados pelas OSCs executantes e não
celebrantes. Estas, por seu turno, deverão apresentar informações sobre a execução de
ações, prazos, metas e demais documentos e comprovantes de despesas necessários à
prestação de contas pela OSC celebrante da parceria.
O ressarcimento ao erário realizado pela OSC celebrante não afasta o seu direito
de regresso contra as OSCs executantes e não celebrantes. Contudo, na hipótese de
irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, as OSCs
executantes e não celebrantes responderão subsidiariamente até o limite do valor dos
recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de dano ao erário.
Por fim, cumpre consignar a vedação à participação em rede de OSC executante
e não celebrante que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes
da comissão de seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração
da parceria.
11.4 REGRAS ATINENTES À FORMALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração,
de termo de fomento ou de acordo de cooperação, consignados em instrumento que
contenha preâmbulo com numeração sequencial e qualificação completa das partes
signatárias e dos respectivos representantes legais. Também deverá constar do instrumento
o número do CNPJ do órgão ou entidade da Administração Pública do Poder Executivo
estadual parceiro, salvo nas hipóteses em que o Secretário de Estado de Fazenda decidir
pela utilização do CNPJ principal do Estado de Minas Gerais.
São cláusulas essenciais dos instrumentos das parcerias:
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1)

a descrição do objeto pactuado;

2)

a finalidade da parceria;

3)

as obrigações das partes;

4)

a responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas
de custeio, de investimento e de pessoal;

5)

a responsabilidade exclusiva da OSC 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;

6)

o valor total e o cronograma de desembolso;

7)

a dotação orçamentária;

8)

a contrapartida, quando for o caso;

9)

a obrigação da OSC de manter e movimentar os recursos em conta bancária
específica, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 13.019/14,
quando for o caso;

10) a obrigação da OSC de observar as regras sobre utilização de recursos
previstas nos arts. 45, 46 e 53 da Lei Federal nº 13.019/14, e o limite máximo
para pagamento em espécie;
11) a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação da periodicidade
de apresentação de relatório parcial de execução do objeto pela OSC e dos
recursos humanos e tecnológicos que serão empregados pelo órgão ou
entidade estadual parceiro na atividade e, se for o caso, a indicação da
participação de apoio técnico nos termos previstos no § 1º do art. 58 da Lei
Federal nº 13.019/14;
12) a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e
prazos;
13) a obrigatoriedade de restituição de recursos nos casos previstos na Lei
Federal nº 13.019/14 e no regulamento;
14) a vigência e as hipóteses de prorrogação, inclusive no que se refere à
prorrogação de ofício da vigência do instrumento, antes do seu término,
quando ocorrer atraso na liberação dos recursos;
15) as formas de alteração das cláusulas pactuadas;
16) a faculdade dos parceiros rescindirem o instrumento, a qualquer tempo,
com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de
responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência
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para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a sessenta
dias;
17) 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;
18) a titularidade dos bens permanentes adquiridos28, produzidos ou
transformados com recursos da parceria após o seu fim, quando for o caso;
19) os direitos de autor, os conexos e os de personalidade incidentes sobre
conteúdo adquirido, produzido ou transformado com recursos da parceria
permanecerão com seus respectivos titulares, podendo o termo de
colaboração ou de fomento ou o acordo de cooperação prever a licença de
uso para a Administração Pública do Poder Executivo estadual, nos limites
da licença obtida pela OSC parceira, quando for o caso, respeitados os
termos da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e da Lei Federal
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, devendo ser publicizado o devido crédito
ao autor;
20) o livre acesso dos agentes da Administração Pública, do controle interno e
do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a termos de colaboração ou de fomento ou acordos de
cooperação, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; e
21) 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.
Tendo em conta que o acordo de cooperação não envolve transferência de
recursos financeiros, naturalmente seu instrumento está dispensado das seguintes cláusulas:
(4) a responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal; (5) a responsabilidade exclusiva da OSC 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; (6) o valor total e o cronograma de desembolso;
(7) a dotação orçamentária; (9) a obrigação da OSC de manter e movimentar os recursos em
conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 13.019/14,
quando for o caso; (10) a obrigação da OSC de observar as regras sobre utilização de
recursos previstas nos arts. 45, 46 e 53 da Lei Federal nº 13.019/14, e o limite máximo para
pagamento em espécie; (13) a obrigatoriedade de restituição de recursos nos casos previstos
na Lei Federal nº 13.019/14, e no regulamento; e (18) a titularidade dos bens permanentes

28

Quanto a essa cláusula, para complementar o entendimento, remetemos ao capítulo 17, intitulado BENS REMANESCENTES.
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adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria após o seu fim, quando
for o caso.
Convém alertar, nesse ínterim, que é vedada a inclusão, tolerância ou admissão,
na parceria, de cláusulas ou condições em desacordo com o disposto no Decreto Estadual
nº 47.132/17, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente.
Na cláusula essencial referente às obrigações das partes (3), devem constar as
seguintes obrigações da OSC: (I) manter o correio eletrônico, os telefones de contato e o
endereço da OSC e de seu representante legal atualizados no CAGEC; (II) apresentar ao
CAGEC alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver; (III)
informar ao órgão ou entidade estadual parceiro eventuais alterações dos membros da
equipe de contato da OSC para a parceria; (IV) não divulgar os dados a que tenha acesso
em virtude da parceria ou repassá-los a terceiros, ainda que após o término da vigência do
ajuste, salvo com autorização expressa e formal do órgão ou entidade parceira ou em virtude
de legislação específica que determine a sua divulgação; (V) realizar a regularização da
documentação do imóvel até o final da vigência da parceria, quando a OSC apresentar
documentos de comprovação da situação possessória de que trata o § 1º do art. 28,
conforme o caso; (VI) encaminhar ao órgão ou entidade estadual parceiro, na prestação de
contas anual e final, lista com nome e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – dos trabalhadores
que atuem na execução do objeto, quando o plano de trabalho prever as despesas com
remuneração da equipe de trabalho, nos termos do art. 33; (VII) não contratar, para
prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive o que exerça cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Pública do Poder Executivo estadual, ou
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; (VIII) não remunerar, a qualquer título, com os recursos da parceria membro
de Poder, servidor ou empregado público, inclusive o que exerça cargo em comissão ou
função de confiança, da Administração Pública direta e indireta dos entes federados,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias,
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, de servidor ou empregado público do órgão ou entidade estadual parceiro, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias e pessoas naturais
condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou o patrimônio público
e eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores pelo prazo de dez anos a contar da condenação.
É vedada a exigência de contrapartida financeira (8) como requisito para a
celebração de parceria, mas é possível a exigência de contrapartida não financeira,
consistente no oferecimento de bens e serviços com valor econômico identificado no termo
de colaboração ou de fomento. Nada obsta, todavia, o oferecimento de contrapartida não
financeira ou em bens e serviços pela OSC, mas o órgão ou entidade estadual parceira
considerá-la como critério de valoração ou classificação no chamamento público.
Considerando a vedação à celebração de parceria por prazo indeterminado, a
cláusula referente à vigência (14) de termo de colaboração e de fomento e de acordo de
cooperação com compartilhamento de recurso patrimonial deve considerar o prazo de
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execução do respectivo objeto previsto no plano de trabalho e estar limitada a 60 (sessenta)
meses, levando-se em consideração eventuais prorrogações.
No que pertine ao foro para dirimir dúvidas decorrentes da execução da
parceria (21), o Decreto Estadual nº 47.132/17, estabeleceu que, no âmbito dos órgãos,
autarquias e fundações públicas, a prévia tentativa de conciliação e solução administrativa
de dúvidas de natureza eminentemente jurídicas será realizada sob a coordenação e
supervisão da AGE. Assegura-se à OSC, outrossim, fazer-se representar por advogado
perante a Administração Pública em procedimento voltado à conciliação e à solução
administrativa de dúvidas decorrentes da execução da parceria.
Para além das cláusulas essenciais, não se pode olvidar que 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.
Por último, resta consignar que as parcerias com as OSCs somente produzirão
efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no Diário Oficial do Estado,
contendo no mínimo: (I) número sequencial da parceria por órgão ou entidade estadual
parceiro e ano de celebração; (II) identificação dos partícipes; (III) objeto; (IV) valor do
repasse; (V) valor da contrapartida, quando for o caso; (VI) dotação do orçamento estadual;
(VII) data de assinatura; (VIII) período da vigência; e (IX) nome e matrícula do servidor ou
empregado público designado como gestor da parceria, sempre que possível. Essa
publicação será providenciada pelo órgão ou entidade estadual parceiro, para ocorrer até
20 (vinte) dias contados da assinatura do instrumento.
12. EXECUÇÃO
12.1 LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
A liberação dos recursos previstos para a parceria guardará consonância com as
metas, fases ou etapas de execução do objeto e será feita em estrita conformidade com o
cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho. Dependerá, ainda, da
regularidade da OSC no CAGEC, SIAFI-MG, CADIN-MG, CAFIMP e CEPIM, do cumprimento
das condicionantes estabelecidas no instrumento firmado, da verificação da efetiva
disponibilidade financeira do órgão ou entidade estadual parceiro, autorização da SEGOV e
da inexistência de vedação da legislação eleitoral.
Havendo evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida, constatação de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, inadimplemento
da OSC quanto às obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento ou,
ainda, quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, as
parcelas pendentes de liberação ficarão retidas até o saneamento nas impropriedades.
Caso a OSC esteja impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria, é
vedada a transferência para ela de novos recursos no âmbito 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
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autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da Administração Pública, sob pena
de responsabilidade solidária.
Nas parcerias prevendo a liberação de recursos em mais de uma parcela, ficam a
segunda e as demais condicionadas ao cumprimento proporcional da contrapartida
pactuada, quando for o caso, e à apresentação de relatório de monitoramento, se concluído
o período a ser monitorado.
Na parceria que envolva a execução de reforma ou obra, e que preveja a liberação
de recursos em duas ou mais parcelas, ficará o pagamento da segunda parcela condicionado
à apresentação da seguinte documentação: (I) comprovante do cumprimento proporcional
da contrapartida, se for o caso; (II) extrato bancário com comprovação de aplicação dos
recursos recebidos e, quando for o caso, da contrapartida; (III) relatório de monitoramento,
incluindo fotografias coloridas do local da reforma ou obra, da placa instalada e dos serviços
em andamento; e (IV) – cópia e comprovante de pagamento da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART/CREA – ou do Registro de Responsabilidade Técnica
registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – RRT/CAU – de execução de reforma
ou obra, emitidos pela empresa ou concessionária contratada. A dispensa desses
documentos somente poderá ocorrer mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e anuência do administrador público do órgão ou entidade estadual parceiro,
sem prejuízo da sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
Nas parcerias com vigência superior a um ano e inferior a dois, as parcelas do
ano seguinte ficarão condicionadas à observância das exigências constantes dos dois
parágrafos anteriores e à apresentação da prestação de contas anual. Nas parcerias com
vigência superior a dois anos, as parcelas do primeiro ano também são condicionadas ao
atendimento das exigências dos dois parágrafos anteriores; as parcelas do segundo ano, às
mesmas condicionantes do primeiro ano e à prestação de contas anual; e as parcelas dos
anos seguintes, além das exigências relativas ao primeiro ano, à nova apresentação de
prestação de contas anual e à aprovação da prestação de contras anual apresentada
anteriormente, se a parceria for selecionada por amostragem, conforme as regras de
prestação de contas adiante explicadas.
No prazo de até trinta dias após a liberação da primeira parcela ou da parcela
única da parceria, o órgão ou entidade estadual parceiro deverá enviar comunicado à OSC
contendo informações sobre o repasse realizado e instruções sobre o prazo para envio dos
relatórios parciais de execução do objeto e de outros documentos que demonstrem o
andamento da execução.
Oportuno lembrar, por fim, que a SEGOV definirá, anualmente, o valor mínimo de
repasse por parceria, para cada órgão ou entidade da Administração Pública do Poder
Executivo estadual, bem como diretrizes para a definição do número de parcelas, e que será
viabilizado o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos
referentes às parcerias celebradas.
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12.2 MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos
na conta bancária específica da parceria, em nome da OSC celebrante, em instituição
financeira oficial, isenta de tarifas bancárias. Enquanto não utilizados, os recursos deverão
ser aplicados em caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a
um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para
prazos inferiores a um mês.
Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, ou
mesmo no pagamento de multas, se decorrentes de atrasos da Administração Pública do
Poder Executivo estadual na liberação de recursos. Caso não tenha ocorrido atraso no
repasse dos recursos à OSC parceira, é vedada a realização de despesas com multas, juros
ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos
prazos.
A utilização dos rendimentos deverá ser justificada e comprovada na prestação
de contas, estando sujeita às mesmas condições exigidas para os recursos transferidos, e,
salvo previsão contrária no instrumento, independe de aditamento, ressalvada a ampliação
de objeto.
Frise-se, pois, que os rendimentos das aplicações financeiras não poderão ser
computados como contrapartida, quando houver.
As receitas arrecadadas pela OSC, previstas no instrumento de parceria, serão, até
o limite das metas estabelecidas, obrigatoriamente aplicadas na execução do objeto da
parceria, devendo constar da prestação de contas. Por receitas arrecadadas, entendem-se:
a) resultados de bilheteria de eventos promovidos pela OSC, ligados diretamente ao objeto
da parceria; b) patrocínios advindos em função da prestação de serviços previstos ou em
decorrência da parceria; e c) recursos direcionados ao fomento de atividades e projetos
relacionados diretamente ao objeto da parceria. Não são consideradas receitas arrecadadas
as receitas de comercialização de produtos oriundos da execução do objeto da parceria
auferidas pelos beneficiários das políticas públicas e pessoas a eles vinculadas. Caso
excedam as metas estabelecidas na parceria, as receitas arrecadadas poderão ser revertidas
à atividade desempenhada pela OSC, conforme seu estatuto ou contrato social.
A movimentação dos recursos realizar-se-á por meio de transferência eletrônica
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
A realização de pagamento em espécie, cheque nominativo ou ordem bancária,
exigido em qualquer caso recibo ou nota fiscal, somente poderá se dar caso demonstrada a
impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica relacionada ao
objeto da parceria, ao local onde se desenvolverão as atividades ou à natureza dos serviços
a serem prestados na execução da parceria, o que deve ser justificado pela OSC na prestação
de contas.
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Ao término da parceria, os saldos financeiros remanescentes em conta, inclusive
os rendimentos provenientes da aplicação financeira, serão devolvidos ao órgão ou entidade
estadual parceira no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente.
12.3 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas sob a
responsabilidade exclusiva da OSC, a quem cabe o gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal, bem como o pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de
colaboração ou de fomento. Assim, não implicarão em 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.
Se a OSC ficar inadimplente em decorrência de atrasos na liberação de repasses
relacionados à parceria, isso não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas
subsequentes. Pela mesma lógica, a. inadimplência da Administração Pública não transfere
à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações
vinculadas à parceria com recursos próprios.
É vedada a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida na
parceria, ainda que em caráter emergencial. Também é proibida a realização de despesas:
1)

em data anterior ou posterior à vigência da parceria;

2)

a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar, o que
não se confunde com os custos indiretos previstos no art. 54;

3)

com taxas bancárias;

4)

com multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
Administração Pública do Poder Executivo estadual na liberação de recursos
financeiros; e

5)

com publicidade, salvo a prevista no plano de trabalho e diretamente
vinculada ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal.

Ademais, não podem ser feitos pagamentos: (1) após a vigência da parceria,
salvo quando o fato gerador de despesa tenha ocorrido durante a sua vigência, mediante
justificativa da OSC parceira a ser avaliada na prestação de contas; e (2) a qualquer título,
inclusive diárias de viagem, ao servidor ou empregado público integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da Administração Pública direta ou indireta dos entes
federados, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
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A OSC parceira ou a empresa contratada não poderá requisitar ou utilizar
Cadastro Específico do Instituto Nacional de Seguridade Social – CEI – vinculado a CNPJ
utilizado por órgãos ou entidades do Estado.
A Lei Federal nº 13.019/14 permite o pagamento, com recursos vinculados à
parceria, de 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. Está autorizado
até mesmo o pagamento, posterior à vigência do instrumento celebrado, de verbas
rescisórias, direitos e encargos trabalhistas relativos a períodos de estabilidade, desde que
previstas no plano de trabalho. Mas isso não implica em geração de vínculo trabalhista com
o poder público.
Sendo indispensável à execução do objeto da parceria e havendo previsão no
plano de trabalho, podem ser pagas, com recursos vinculados, diárias de viagem,
adiantamentos e passagens de trabalhador da OSC parceira, aplicando-se, no que
couber, a legislação estadual específica, principalmente os arts. 22, 24 a 26, os §§ 1º e 2º do
art. 36 e os arts. 39, 40 e 42 do Decreto Estadual nº 47.045, de 14 de setembro de 2016. O
valor da diária limita-se ao montante previsto na faixa I do Anexo I do Decreto Estadual nº
47.045/16, podendo o administrador público, excepcionalmente, autorizar a utilização de
faixas superiores, desde que com justificativa fundamentada da OSC, exigindo-se, em
qualquer caso, a prestação de contas.
A utilização de recursos da parceria com custos indiretos é admitida, mas
somente quando essas despesas constarem no plano de trabalho e forem indispensáveis e
proporcionais à execução do objeto da parceria. Os custos indiretos poderão incluir, entre
outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz,
remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica, elaboração de projeto executivo
para obras ou reformas, bem como obtenção de licenças e despesas de cartório,
condicionados à especificação de cada custo no plano de trabalho e justificativa técnica que
deverá ser aprovada pelo administrador público. Não será considerado custo indireto
indispensável o custeio da estrutura administrativa não relacionado à execução do objeto.
Quando a OSC possuir mais de uma parceria ou desenvolver outros projetos ou
atividades com a mesma estrutura, deverá ser elaborada uma tabela de rateio de suas
despesas fixas, utilizando como parâmetro a proporcionalidade do uso efetivo na parceria.
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, também podem ser pagos com recursos vinculados à parceria.
12.4 CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELA OSC PARCEIRA
Em sua redação originária, a Lei Federal nº 13.019/14 previa regramento a ser
seguido pelas organizações da sociedade civil parceiras nas contratações realizadas para a
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execução dos objetos das parcerias. No entanto, a Lei Federal nº 13.204/15 revogou os dois
dispositivos veiculadores desse regramento.
Não obstante, o Decreto Estadual nº 47.132/17 disciplinou a forma da instrução
das contratações de serviços e aquisições de bens pelas OSCs com recursos das
parcerias. Assim, exigiu que, na utilização dos recursos da parceria, as OSC instruam a
contratação com, no mínimo, os seguintes elementos:
a)

cotação prévia de preços com três fornecedores diferentes, atas de registro
de preços ou tabelas de preços de associações profissionais, publicações
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação, salvo se a
aquisição foi realizada por meio de compra direta;
b) justificativa da escolha do fornecedor ou prestador de serviços quando a
escolha não ocorrer pelo menor preço, demonstrando a compatibilidade
com os valores praticados pelo mercado, incluindo, se for o caso,
apontamento de priorização da acessibilidade, da sustentabilidade
ambiental e do desenvolvimento local como critérios;
c)
contrato firmado com o fornecedor ou prestador de serviços escolhido, se
for o caso, e seus aditivos;
d) certificação, que deverá ser efetuada por dois membros da OSC, de que os
bens ou serviços adquiridos com recursos da parceria foram recebidos ou
efetuados em condições satisfatórias e em conformidade com o plano de
trabalho;
e)
documentos originais relativos ao pagamento e à comprovação de
despesas.
A OSC deverá manter a guarda desses documentos para eventual conferência
durante o prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação de contas.
O Decreto Estadual nº 47.132/17 dispensa a cotação prévia quando a contratação
de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens adquiridos forem realizadas com o
fornecedor que, consultado na celebração da parceria, houver apresentado o menor preço
e desde que ocorra no período de validade dos orçamentos já apresentados.
É permitida a contratação direta de bens e serviços compatíveis com as
especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou
contratação, nas seguintes hipóteses:
a)

quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do
objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor
exclusivo ou de limitações do mercado local de sua execução;
b) nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, no centro de
abastecimento ou similar, realizadas com base no preço do dia;
c)
quando se tratar de serviços emergenciais para evitar a paralisação de
serviço essencial à população.
Tais normas de instrução das contratações pelas OSCs podem ser flexibilizadas,
conforme previsão no instrumento, para as parcerias referentes a programas de proteção a
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pessoas ameaçadas, exigindo-se, para tanto, que os documentos sejam previamente
classificados como sigilosos.
Excepcionalmente, poderão ser aceitos recibos para a comprovação de despesas,
mediante justificativa da OSC e aprovação pelo administrador público, desde que
corroborados por outros elementos de convicção.
Ao utilizar recursos estaduais relativos à parceira, a OSC não poderá contratar
fornecedor ou prestador de serviço que conste no CADIN-MG ou, se for o caso, no CAFIMP
e que não apresente Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais negativa ou
positiva com efeitos de negativa. Assim, antes de solicitar a prestação do serviço ou a
entrega do bem, a OSC parceira deve consultar a situação do fornecedor ou prestador de
serviço selecionado nos referidos cadastros, por meio de acesso a sítios eletrônicos
disponíveis no Portal de Convênios de Saída e Parcerias.
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.
Por meio da Lei Federal nº 13.019/2014, a União disponibilizou o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que é por ela mantido, aos demais entes
federados, para o processamento das compras com recursos de parcerias pelas OSCs.
12.5 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A Administração Pública deverá promover o monitoramento e a avaliação do
cumprimento do objeto da parceria, podendo, para tanto, 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. Além disso, as ações de monitoramento e
avaliação também poderão utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de
resultados, incluídas as redes sociais na internet, além de aplicativos e outros mecanismos
de tecnologia da informação.
Oportuno registrar, contudo, que o acordo de cooperação estará sujeito a
monitoramento e avaliação simplificado, conforme previsão do instrumento. De outra parte,
o monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo específico
poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo
respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei
Federal nº 13.019/14.
Para possibilitar o monitoramento e a avaliação, a OSC parceira deverá apresentar
ao órgão ou entidade estadual parceiro, periodicamente, relatório de monitoramento, no
prazo de até 15 (quinze) dias após o término do período a ser monitorado, informando o
andamento da execução física do objeto. Essa periodicidade será estabelecida no
instrumento da parceria, mas respeitará o limite mínimo de um semestre. A OSC também
deverá apresentar prestação de contas anual, caso de trate de parceria com vigência superior
a um ano.
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O órgão ou entidade estadual parceiro deverá, quando possível, realizar visita
técnica in loco para subsidiar o monitoramento e avaliação da parceria, especialmente nas
hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria
e do alcance das metas. O resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in
loco que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências eventuais,
podendo ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou entidade estadual parceiro.
Feito isso, a Administração deverá emitir o respectivo relatório técnico de
monitoramento e avaliação da parceria, no caso de termos de colaboração e de fomento,
que será submetido à comissão de monitoramento e avaliação para homologação,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas pela OSC.
O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de
outros elementos, deverá conter:
a)
b)

descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
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;
c)
valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
d) 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;
e)
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.
A comissão de monitoramento e avaliação consiste no órgão colegiado
destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com OSC, 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 do Poder Executivo estadual. Sua composição deverá observar, ainda,
as mesmas regras previstas para a comissão de seleção.
O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar
impedido quando tiver participado da comissão de seleção no chamamento público, bem
assim se tiver mantido relação jurídica com alguma das OSCs parceiras nos últimos 5 (cinco)
anos. Considera-se relação jurídica: (1) ser ou ter sido associado, cooperado, dirigente,
conselheiro ou trabalhador de OSC participante do processo seletivo; (2) ser cônjuge ou
parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos dirigentes de OSC participante do
processo seletivo; (3) ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer OSC
participante do processo seletivo; (4) ter efetuado doações para OSC participante do
processo seletivo; (5) ter interesse direto ou indireto na parceria; e (6) ter amizade íntima ou
inimizade notória com dirigentes da OSC participante do processo seletivo.
Útil lembrar que nada impede o membro da comissão de seleção de participar
simultaneamente de outras comissões do órgão ou entidade parceira, inclusive de comissão
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de monitoramento e avaliação. Mas, vale sobrelevar, caso tenha integrando comissão de
seleção que tenha participado no chamamento público, o membro ficará impedido de
integrar a comissão de monitoramento e avaliação da parceria resultante da escolha.
A comissão de monitoramento e avaliação é responsável pela verificação dos
resultados do conjunto das parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos,
de padronização de objetos, custos e parâmetros e pela produção de entendimentos
voltados à priorização do controle de resultados, competindo-lhe a avaliação e a
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá, periodicamente, a fim de
avaliar o conjunto das parcerias por meio da análise quantitativa dos instrumentos
celebrados pelo órgão ou entidade estadual parceiro, das parcerias vigentes, dos relatórios
de monitoramento e das prestações de contas anuais apresentadas pelas organizações da
sociedade civil. A análise considerará, ainda, quando houver, os relatórios de visita técnica
in loco e os resultados das pesquisas de satisfação, bem como os relatórios técnicos de
monitoramento e avaliação elaborados pelo gestor da parceria.
A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista para subsidiar seus trabalhos.
Nas parcerias com vigência superior a um ano, o órgão ou a entidade estadual
parceira realizará, quando possível, pesquisa de satisfação, tendo por base critérios objetivos
de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias
das ações desenvolvidas pela organização da sociedade civil, visando contribuir com o
cumprimento dos objetivos pactuados e ajustar as metas e ações definidas.
A pesquisa de satisfação poderá ser realizada pelo órgão ou entidade estadual
parceiro, com metodologia presencial ou à distância, diretamente ou com o apoio de
terceiros, por delegação de competência ou por meio de ajuste com órgãos ou entidades,
inclusive da Administração Pública do Poder Executivo estadual, apto a auxiliar na realização
da pesquisa. A pesquisa de satisfação também poderá ser realizada pelo interveniente, com
recurso da parceria, desde que pactuada no instrumento celebrado, assegurada a orientação
do gestor no desenvolvimento metodológico e na aplicação da pesquisa.
Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada
em documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências
eventuais. Além disso, a OSC parceira poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que
será aplicado na pesquisa.
Além da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a
execução das parcerias com OSCs será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de
governo, estando as parcerias sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na
legislação. Vale lembrar, no ensejo, que conselho de política pública é o órgão criado pelo
Poder Público para atuar como instância consultiva ou deliberativa, na respectiva área de
atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de
políticas públicas.
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12.6 OBRIGAÇÕES DO GESTOR
Denomina-se gestor o agente público responsável pela gestão de parceria
celebrada por meio de termo de colaboração ou de fomento ou acordo de cooperação,
designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, podendo a designação
ocorrer no extrato da parceria, devendo observar as orientações do administrador público
para cumprimento das suas obrigações de controlar e fiscalizar a parceria. Caso o gestor da
parceria deixe de ser agente público ou venha a 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.
A propósito, não poderá atuar como gestor da parceria ou membro da comissão
de monitoramento e avaliação aquele que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação
jurídica com, ao menos, uma das OSCs partícipes. Configurado esse impedimento, deverá
ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à
do substituído.
A Lei Federal nº 13.019/14 estabelece como obrigações do gestor da parceria:
a)
b)

acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
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;
c)
emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final,
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação; e
d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação;
e)
comunicar a inexecução da parceria por culpa exclusiva da OSC ao
administrador público.
Paralelamente às obrigações legais, o Decreto Estadual nº 47.132/17 determina
que o gestor da parceria analise, por meio de relatório técnico de monitoramento e
avaliação, o relatório de monitoramento e a prestação de contas anual apresentados pela
OSC parceria, quando a parceria for selecionada por amostragem, conforme ato do dirigente
máximo do órgão ou entidade estadual parceiro, considerados os parâmetros a serem
definidos em resolução a ser editada conjuntamente pelo Secretário de Estado de Governo
e o Controlador-Geral do Estado.
Referida análise também será realizada quando for identificado, pelo gestor,
indício de descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria, quando for aceita
denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto, mediante juízo de admissibilidade
realizado pelo administrador público ou no caso de parcerias para execução de atividades.
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12.7 INEXECUÇÃO
Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade
civil, a Administração Pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de
serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização
judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
a)

b)

retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu
direitos de uso de tais bens;
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.

13. ALTERAÇÃO
A parceria e o respectivo plano de trabalho poderão ser alterados, inclusive para
modificação, redução ou ampliação do objeto, reformulação do plano de trabalho, redução
ou acréscimo de valores a serem aportados pelos partícipes ou autorização para atuação em
rede, por termo aditivo, mediante proposta de alteração de qualquer uma das partes,
justificativa demonstrando o interesse público da alteração, observância das determinações
da lei de diretrizes orçamentárias e apresentação da documentação complementar, se a
alteração for solicitada pela OSC parceira. Não se admite, contudo, alteração do objeto da
parceria e do respectivo plano de trabalho que resulte na modificação do seu núcleo de
finalidade.
A proposta de alteração da parceria pela OSC deverá estar devidamente
formalizada e justificada e ser apresentada ao órgão ou entidade estadual parceiro, no
mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias antes do término de sua vigência ou no prazo estipulado
na parceria ou no termo aditivo. Excepcionalmente, a critério do órgão ou entidade estadual
parceiro, será admitido o recebimento de proposta de alteração da OSC em prazo inferior a
45 (quarenta e cinco) dias, desde que dentro da vigência da parceria, mediante a
apresentação de justificativa do atraso na solicitação da proposta de aditamento.
Feita a proposta de alteração pela OSC, caberá às áreas técnicas e jurídicas do
órgão ou entidade estadual parceiro aprová-la.
A proposta de ampliação do objeto poderá partir tanto do órgão ou entidade
estadual parceiro quanto da OSC; consiste ela no aumento quantitativo ou incremento do
objeto inicialmente pactuado além do previsto no plano de trabalho, desde que observado
o núcleo da finalidade da parceria. Sendo proposta pelo parceiro público, a ampliação
observará a conveniência e oportunidade da Administração Pública, respeitando a
compatibilidade da execução do objeto com o plano de trabalho e o interesse público. Por
seu turno, a OSC poderá propor a ampliação do objeto quando comprovar economia
durante a execução da parceria, ou quando apurados rendimentos, desde que a proposta
de alteração seja apresentada após a contratação integral do objeto.
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De todo modo, independentemente de qual parceiro propõe, é permitida a
realização de apenas dois aditamentos para ampliação do objeto, sempre durante a vigência
da parceria. No mais, a proposta de alteração para ampliação do objeto deve conter:
a)

justificativa da ampliação pretendida, mantido o núcleo da finalidade;

b)

prazo adicional para execução da ampliação e novo cronograma de
execução;

c)

alterações, no plano de aplicação, relativas à ampliação, inclusive as novas
metas, etapas ou quantitativos;

d)

indicação de cronograma de desembolso, se houver novos recursos a serem
adicionados, desde que a proposta de alteração seja apresentada em até
quarenta e cinco dias antes do término da vigência da parceria e antes da
conclusão do objeto original; e

e)

documentos complementares relativos à ampliação, observadas as
diretrizes da celebração, tais como novo projeto básico, novos orçamentos,
nova declaração de disponibilidade orçamentária, entre outros.

Quando a ampliação do objeto for realizada com saldo não utilizado, a OSC
deverá apresentar, juntamente com a proposta de alteração, demonstrativo detalhado da
economia alcançada durante a execução da parceria, refletindo as despesas previstas ou
realizadas abaixo das inicialmente planejadas. A economia alcançada será representada pela
diferença positiva entre os custos dos itens apresentados quando da celebração da parceria
e o valor da contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens adquiridos,
acompanhada de documentos comprobatórios, a exemplo de nota fiscal, cópia de contrato,
entre outros; e ela não se não se confunde com o sobrepreço em orçamentos, planilha
detalhada ou documentos equivalentes apresentados para celebração da parceria e não
identificados pelo órgão ou entidade estadual parceiro naquele momento.
Ainda em relação à ampliação do objeto, registre-se que o aporte de novos
recursos pelo órgão ou entidade estadual parceiro fica condicionado à aprovação da
prestação de contas das parcelas já recebidas.
Obviamente, também é possível a alteração da vigência da parceria, mediante
solicitação pela OSC justificada e formalizada perante Administração Pública, no mínimo, 45
(quarenta e cinco) dias antes do termo inicialmente previsto. A justificativa para a
prorrogação deverá incluir os motivos do atraso na execução ou da não conclusão do objeto
e o novo prazo de vigência.
Caso se trate de parceria que envolva obra ou reforma de imóvel, e na celebração
a OSC parceira tenha apresentado documentos alternativos de comprovação possessória do
imóvel, por ainda não possuir os documentos comprobatórios da propriedade, a OSC
poderá propor a alteração do prazo de vigência da parceria para cumprimento da exigência
de regularização da documentação do imóvel.
Sendo hipótese de parceria para execução de atividade, quando houver
prorrogação de vigência, deverão ser aproveitados os saldos em conta, cabendo ao órgão
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ou entidade estadual parceiro avaliar a execução financeira da parceria com a finalidade de
determinar o valor a ser executado no próximo período, computado o respectivo saldo.
Havendo atraso na liberação dos recursos por parte do órgão ou entidade
estadual parceiro, a vigência da parceria será prorrogada de ofício, limitada ao período
verificado ou previsto para liberação. Nesse caso, fica dispensada a formalização de termo
aditivo, sendo necessário apenas tramitar a proposta de alteração e a análise da área técnica
no SIGCON-MG – Módulo Saída e, em seguida, juntar o novo plano de trabalho no processo
físico.
Também está dispensada a formalização de termo aditivo quando a alteração da
parceria estiver relacionada à dotação orçamentária, aos membros da equipe de contato da
OSC, à conta bancária específica, bem como à duração das etapas e ao demonstrativo de
recursos contidos no plano de aplicação, desde que não acarrete a modificação da data de
término da vigência, do valor, do objeto ou do núcleo da finalidade. Inobstante à dispensa
de termo aditivo, a proposta de alteração deverá ser justificada, formalizada e tramitada no
SIGCON-MG – Módulo de Saída, cabendo ao órgão ou entidade estadual parceiro a sua
aprovação, mediante prévio parecer da área técnica, e a posterior juntada de novo plano de
trabalho no processo físico.
Uma última providência a cargo do órgão ou entidade estadual parceira é a
publicação do extrato do termo aditivo ou da prorrogação, conforme o caso. O extrato
deverá conter o número sequencial da parceria por órgão ou entidade estadual parceiro e
ano de celebração, identificação dos partícipes, objeto, valor do repasse, valor da
contrapartida, quando for o caso, dotação do orçamento estadual, data de assinatura,
período da vigência e o nome e matrícula do servidor ou empregado público designado
como gestor da parceria, sempre que possível.
14. EXTINÇÃO DAS PARCERIAS
Em regra, as parcerias da Lei Federal nº 13.019/14 se extinguem com o término
da sua vigência e com a conclusão de seu objeto. Há situações, no entanto, que antecipam
a sua extinção.
Nesse sentido, tendo em vista que as parcerias entre a Administração Pública e
as OSCs se fundam na mútua cooperação e na reciprocidade de interesses, o Decreto
Estadual nº 47.132/17 prevê a possibilidade de denúncia ou rescisão a qualquer tempo, por
quaisquer dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, em face de superveniência de impedimento que torne a parceria formal ou
materialmente inexequível. Saliente-se, no entanto, que os partícipes permanecem
vinculados às responsabilidades, inclusive de prestar contas, relativas ao prazo em que
tenham participado da parceria.
Não haverá obrigação de prestar contas se a parceria for extinta, mas não tenha
ocorrido a liberação dos recursos. Caso tenha ocorrido a liberação, sem que se tenha iniciado
sua execução, deverá ser procedida a devolução dos saldos em conta dos recursos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras
realizadas, observada quanto a estas a proporcionalidade dos recursos transferidos e da
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
153

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

contrapartida, se houver, exigida a prestação de contas das aplicações financeiras nos
termos estabelecidos na parceria.
O órgão ou entidade estadual parceiro, a seu critério, mas mediante motivação
formal nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, poderá
rescindir unilateralmente a parceria em caso de:
a)

constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção insanável de
informação em documento apresentado ao CAGEC ou na celebração da
parceria;
b) inadimplência pela OSC parceira de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c)
não cumprimento das metas fixadas ou a utilização dos recursos em
desacordo com o plano de trabalho, sem justificativa suficiente;
d) aplicação financeira dos recursos em desacordo com o decreto
regulamentador;
e)
não aprovação da prestação de contas anual ou a sua não apresentação,
nos prazos estabelecidos;
f)
não atendimento à notificação prevista no art. 83, no caso de irregularidades
ou impropriedades identificadas ainda na vigência da parceria; ou
g) verificação de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificado pelo órgão parceiro.
De outro modo, ocorrendo liberação de recursos e execução parcial, deverá ser
procedida a devolução dos saldos em conta dos recursos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, observada, quanto a
estas, a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida, se houver, exigida
a prestação de contas dos recursos recebidos nos termos estabelecidos na parceria. Neste
caso, a análise da prestação de contas observará a comprovação mensurável da aplicação
dos recursos transferidos no objeto da parceria, por meio de relatório de execução do objeto
parcial e relatório de execução financeira parcial, bem como a demonstração pela OSC
parceira, mediante declaração, quanto à adequação, ao aproveitamento e à preservação do
objeto da parceria parcialmente executado, em consonância com o interesse público e
observado o critério da razoabilidade.
De mais a mais, a extinção antecipada da parceria, com exceção da hipótese de
rescisão unilateral, não impede a celebração de nova parceria com a mesma OSC para a
execução da parte remanescente do objeto da parceria extinta, desde que não haja
sobreposição de recursos relativos à execução de qualquer parte do objeto da parceria,
considerando todos os seus elementos e a sua descrição no plano de trabalho, o que deverá
ser evidenciado na instrução da nova parceria.
15. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas é conceituada no inciso IX do art. 2º da Lei Federal nº
13.019/14 como sendo o procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria,
pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto proposto e o alcance das metas e
dos resultados previstos. Referido procedimento é composto pela fase de apresentação das
contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil, e pela fase de análise e
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manifestação conclusiva das contas, a cargo da Administração Pública, sem prejuízo da
atuação dos órgãos de controle.
15.1 DO DEVER DE PRESTAR CONTAS DA OSC
Quanto à sua realização, a prestação de contas deverá ser feita na forma como
determinado pela legislação e estabelecido no termo e no plano de trabalho. Deverá conter
elementos que permitem avaliar o cumprimento da finalidade proposta, a execução do
objeto e o alcance das metas, bem como o nexo de causalidade entre a receita e a despesa
realizada. Isto é, tem por objetivo a demonstração e a verificação dos resultados obtidos por
meio da execução da parceria.
No âmbito do Estado de Minas Gerias, compete à Secretaria de Estado de
Governo - SEGOV a elaboração de manuais específicos às organizações da sociedade civil
sobre as parcerias, com intuito de simplificar e racionalizar os procedimentos, inclusive a
prestação de contas como previsto na Lei Federal nº 13.019/14, e no Decreto Estadual nº
47.132/17. Os órgãos e entidades estaduais poderão, caso haja necessidade, adaptar os
manuais e modelos às especificidades de suas políticas públicas, desde que com aprovação
prévia da SEGOV.
Conforme art. 65 da Lei Federal nº 13.019/14, a prestação de contas e os atos
dela decorrentes devem constar em plataforma eletrônica que permita a consulta por
qualquer interessado, dando concretude ao direito à informação, à transparência e ao
controle social das ações públicas, fundamento este constante no inciso IV do art. 5º da
referida lei. No mesmo sentido, as organizações da sociedade civil deverão divulgar na
internet, em suas redes sociais, ou em estabelecimento que exerçam suas atividades as
informações referentes às parceiras celebradas com a Administração Pública, em especial, a
situação da prestação de contas com os dados referentes a data prevista para sua
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado
conclusivo (art. 11, inciso VI, Lei Federal nº 13.019/14).
No caso de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante
apresentar a prestação de contas, inclusive das ações executadas pelas OSC executantes e
não-celebrantes (art. 73, Decreto Estadual nº 47.132/17).
Regra geral, a organização da sociedade civil deverá apresentar a prestação de
contas após o termino da vigência da parceria. Porém, para parcerias com vigência superior
a um ano, a OSC deverá prestar as contas a cada período de doze meses de duração do
vínculo (art. 74 e art.75 do Decreto Estadual nº 47.132/17).
Serão considerados para fins da prestação de contas:
a)
Relatório de Execução do Objeto;
b) Relatório de Execução Financeira, nas hipóteses exigidas pela lei;
c)
Relatório de visita técnica in loco, quando houver;
d) Relatório de monitoramento e avaliação, quando houver.
O relatório de execução do objeto deverá obrigatoriamente compor a
prestação de contas, no qual deverão constar os resultados e benefícios alcançados em
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comparação com as metas propostas. Este relatório deverá conter, ainda, a descrição
pormenorizada das etapas e ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, bem como
os documentos e comprovantes tais como lista de presença, fotos, extratos de conta
bancária. Como inovação importante da nova legislação, o relatório de execução do objeto
deverá trazer em seu conteúdo elementos para avaliação dos seguintes pontos: os impactos
econômicos ou sociais das ações desenvolvidas, o grau de satisfação do público alvo e a
possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto (art. 77 do Decreto
Estadual nº 47.132/17).
A Administração Pública poderá exigir da OSC, também, a apresentação do
relatório de execução financeira nas seguintes hipóteses:
a)
b)

Caso haja na parceria a previsão de aporte de recursos por interveniente;
Caso a parceria seja escolhida, por meio de sorteio, como amostra em
procedimento definido em Resolução a ser editada conjuntamente pela
SEGOV, CGE, Fundação João Pinheiro e Loteria Mineira;
c)
Quando aceita denuncia por irregularidade na execução do objeto ou dos
recursos financeiros, mediante juízo de admissibilidade feito pelo
administrador público;
d) Quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento (art. 81A do Decreto Estadual nº 47.132/17).
Da mesma forma, fará parte da prestação de contas o relatório de visita técnica
“in loco”, eventualmente realizada durante a execução da parceria, e o relatório técnico
de monitoramento e avaliação, quando houver. Este último versará sobre a conformidade
do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de
colaboração ou de fomento e deverá ser previamente homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada. O contrário dos anteriores, o relatório de visita
técnica e o relatório de monitoramento e avaliação deverão ser elaborados pela
Administração Pública.
Na hipótese de não apresentação da prestação de contas pela OSC, observados
o procedimento e os prazos previstos na legislação, a Administração Pública rejeitará as
contas da parceria e instaurará o Processo Administrativo de Constituição do Crédito
Estadual Não Tributário PACE-Parcerias, de que trata o Decreto Estadual nº 46.830/15.
15.2 ANÁLISE DAS CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Caso a OSC entregue a documentação, considerando os relatórios de execução
do objeto e de execução financeira e, quando houver, o relatório de visita técnica “in loco”,
pesquisa de satisfação e relatório de monitoramento e avaliação, a Administração emitirá
parecer que deverá conter (art. 81 do Decreto Estadual nº 47.132/17):
a)

Aspectos técnicos:
 Descrição das atividades e metas.
 Analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido.
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Análise dos efeitos da parceria na realidade local (impactos sociais e
econômicos).
b) Aspectos financeiros:
 Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública.
 Exame de conformidade entre despesas efetuadas e a descrição do
plano de trabalho.
 Exame da conformidade entre as despesas efetuadas e os débitos
realizados na conta bancária da parceria.
 A correta e regular aplicação dos recursos da parceria.
c)
Analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo
(fiscalização preventiva).
Finalizada a análise da prestação de contas pela área técnica e, caso sejam
apontadas irregularidades no parecer, o processo será baixado em diligência, devendo a
administração pública promover a suspensão da liberação de recursos e notificar a OSC para
apresentação de justificativa ou saneamento das irregularidades (art. 81-B do Decreto
Estadual nº 47.132/17). Após transcurso do prazo legal para tal providência, a área técnica
deverá emendar o parecer tomando por base as informações trazidas pela OSC.


15.3 DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
Quando da análise da prestação de contas, caso sejam verificados indícios de
dano ao erário pelas áreas técnicas, o cálculo para fins de devolução de recursos pela OSC
deverá observar (art. 82, Decreto Estadual nº 47.132/17):

*Omissão no dever
de prestar contas;
*Falta
de
comprovação total
da execução;
*Não comprovação
da regularização da
documentação do
imóvel (art.28, §5º).

Recursos
repassados deveão
ser
devolvidos
integralmente,
inclusive com os
rendimentos
de
aplicação
financeira.

Incidirá
SELIC:
*se houver dolo da
OSC --> da data do
recebimento
do
recurso;
*demais casos --> a
partir da data do
témino da parceria,
com subtração de
ventual periodo de
inércia
da
Administração
(após 150 dias do
rcebimento art. 71
da
Lei
federal
13.019/14).
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*Falta
de
comprovação
parcial da execução;
*Irregularidades
tais como glosa,
impugnação
de
despesa ou desvio
na utilização dos
recursos.

*Atraso
na
apllicação
dos
recursos
da
parceria, inclusive
contrapartida;
*Atraso no deposito
da
contrapartida
financeira.

Valor
reprovado
será
aquele
necessário
a
conclusão do objeto
da parceria
ou
aquele
irregularmente
aplicado,
ambos
considerando,
inclusive o valor da
contrapartida.

Incidirá
SELIC:
*se houver dolo da
OSC --> da data do
recebimento
do
recurso;
*demais casos --> a
partir da data do
témino da parceria,
com subtração de
ventual periodo de
inércia
da
Administração
(após 150 dias do
rcebimento art. 71
da
Lei
federal
13.019/14).

Valor
reprovado
será o rendimento
não obtido desde a
data planejada da
aplicação
ou
depósito até a data
da sua efetivação,
salvo se não houver
dado causa.

Incidirá a SELIC:
*se houver dolo da
OSC --> da data do
término do cálculo
do valor reprovado;
*demais casos --> a
partir da data do
témino da parceria,
com subtração de
eventual periodo de
inércia
da
Administração
(após 150 dias do
rcebimento art. 71
da
Lei
federal
13.019/14).
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*Ausência
de
aplicação
dos
recursos da parceria
nos termos art. 50.

*no caso ausência
de comprovente de
depósito
de
contrapartida
financeira ou não.

Valor
reprovado
será o rendimento
não
obtido,
calculado com base
no montante não
aplicado desde a
data em que deveria
ter sido efetuada a
aplicação até a data
da conclusão do
objeto ou término
da vigência, o que
ocorrer primeiro.

Incidirá a SELIC:
se houver dolo da
OSC --> da data do
termino do cálculo
do valor reprovado
*demais casos --> a
partir da data do
témino da parceria,
com subtração de
ventual periodo de
inércia
da
Administração
(após 150 dias do
rcebimento art. 71
da
Lei
federal
13.019/14).

Valor
reprovado
será a contrapartida
não depositada ou
implementada

Incidirá
SELIC:
*se houver dolo da
OSC --> da data do
recebimento
do
recurso
*demais casos --> a
partir da datado
témino da parceria,
com subtração de
ventual periodo de
inércia
da
Administração
(após 150 dias do
rcebimento art. 71
da
Lei
federal
13.019/14).

Verificado que o dano ao erário relacionado ao uso ou aquisição do bem
adquirido, produzido ou transformado com recursos da parceria e doado automaticamente
à OSC parceira, o valor pelo qual o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá
ser computado no valor reprovado.
Quando verificada a falta de comprovação parcial da execução, a existência de
irregularidades, o atraso na aplicação dos recursos da parceria, o atraso no depósito ou a
ausência de comprovante de depósito da contrapartida financeira, bem como a não
devolução do saldo em conta (art. 52 da Lei Federal 13.019/14), o valor a ser devolvido será
calculado observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida,
independente da data em que foram aportados pelas partes.
Acaso exista a atuação em rede, havendo ressarcimento ao erário pela OSC
celebrante, poderá esta exercer seu direito de regresso contra as OSC executantes e não
celebrantes.
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Como uma novidade no âmbito das relações estabelecidas entre a Administração
Pública e as denominadas organizações sociais, o instituto das ações compensatórias de
interesse público foi previsto como meio de ressarcimento ao erário quando não tenha
havido dolo ou fraude ou não seja o caso de restituição integral dos recursos pela OSC. Tal
possibilidade ocorrerá mediante apresentação de novo plano de trabalho, conforme 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. Demais regras e
procedimentos serão definidos em ato conjunto do Secretário de Estado de Governo com o
Secretário de Estado de Fazenda e o Controlador Geral do Estado, ainda pendente de
publicação.
15.4 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PELO GESTOR DA PARCERIA
Nos termos do art. 84 do Decreto Estadual nº 47.132/17, compete ao gestor da
parceria a emissão do parecer conclusivo sobre a prestação de contas que deverá conter:
a)
b)

Consolidação dos dados da parceria;
Histórico da prestação de contas (incluindo as irregularidades
eventualmente apuradas);
c)
Memória de cálculo do valor a ser devolvido (art. 82, Decreto Estadual nº
47.132/17);
d) Medidas administrativas adotadas.
Medidas administrativas consistem nas diligências, comunicações ou outros
procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou
o ressarcimento ao erário.
Após a manifestação do gestor, o processo deverá ser encaminhado para o
administrador público para análise e emissão do parecer conclusivo.
15.5 MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO
Ao final, compete ao administrador público, considerando o parecer técnico
conclusivo, a manifestação final sobre a prestação de contas cujas opções são:
Aprovação  se comprovada, de forma clara e objetiva, a execução da
parceria, salvo dano ao erário;
 Aprovação com ressalva quando evidenciada irregularidade ou invalidade
de natureza formal de que não resulte dano ao erário;
 Reprovação quando houver dano ao erário ou a falta de comprovação total
ou parcial da aplicação de recursos da parceria.
Aprovada a prestação de contas, deverá ser providenciada a sua baixa contábil.
Na hipótese de aprovação com ressalvas, o ordenador de despesas determinará a baixa
contábil e o administrador público notificará a OSC, visando à adoção das medidas
necessárias à correção das irregularidades ou invalidades identificadas de modo a prevenir
sua reincidência (art. 85, Decreto Estadual nº 47.132/17). Não sendo supridas as
irregularidades, o órgão ou entidade parceiro deverá estabelecer mecanismos de registro
das OSCs que tiveram suas prestações de contas aprovadas com ressalva, em decorrência
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de irregularidades formais, para fins de prioridade nas ações de capacitação, sem prejuízo,
no caso de reincidência contumaz, de aplicação de sanção prevista no art. 101 do
mencionado decreto.
No caso de ocorrência de irregularidades graves e insanáveis, o órgão ou
entidade estadual parceiro deverá promover a representação ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais – TCE/MG, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 102/08.
Consideram-se irregularidades insanáveis os atos relevantes que apresentem potencialidade
de prejuízos ao erário, que configurem graves desvios aos princípios dispostos no art. 5º da
Lei Federal nº 13.019/14.
Rejeitada a prestação de contas ou constatada a omissão na apresentação das
contas, será iniciado o PACE-Parceria, regulado no Decreto Estadual nº 46.830/15, pelo
órgão ou entidade estadual parceiro.
15.6 PRESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE RESULTADOS
Os acordos de cooperação, instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil para
a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que não envolvam a
transferência de recursos públicos (art. 2º, VIII, Lei Federal nº 13.019/14), estarão sujeitos à
prestação simplificada de resultados, conforme previsto no próprio instrumento
(parágrafo único, art. 71, Decreto Estadual nº 47.132/17).
16. DAS RESPONSABILIDADES E DAS SANÇÕES
Regra geral, o órgão ou entidade estadual parceiro está desonerado de quaisquer
obrigações assumidas pela OSC que estejam em desacordo com o disposto na legislação
que rege as parcerias. (art. 100 do Decreto Estadual nº 47.132/17)
Na hipótese de execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e
as normas da Lei Federal nº 13.019/14, do Decreto Estadual nº 47.132/17 e da legislação
específica, o órgão ou entidade estadual parceira poderá aplicar as seguintes sanções às
OSC, observado o devido processo legal e o procedimento previsto na Lei Estadual nº
14.184/02:
a)
Advertência;
b) Suspensão temporária; e
c)
Declaração de idoneidade.
A penalidade de advertência tem caráter preventivo e será aplicada pelo
ordenador de despesas na ocorrência de impropriedades praticadas pela OSC, no transcurso
da parceria, desde que não haja justificativa para aplicação de sanção mais grave.
Já a sanção de suspensão temporária de 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, será
aplicada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade estadual parceiro, quando verificadas
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se
justificar a aplicação de penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade
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da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e o dano ao erário dela proveniente (art. 101 do Decreto Estadual nº 47.132/17).
Por fim, a penalidade de declaração de inidoneidade para participar de
chamamento público ou celebrar parceira ou contrato com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo. Esta sanção, da mesma forma da anterior, deverá ser aplicada pelo
dirigente máximo do órgão ou entidade estadual parceiro e impede a OSC de participar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da
Administração Pública. Porém, na hipótese de aplicação desta pena, a proibição dela
resultante se estende a todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a OSC ressarcir a Administração Pública
estadual pelos prejuízos ocasionados, e decorrido lapso temporal de dois anos da aplicação
da declaração de inidoneidade.
Quando da aplicação da sanção de suspensão temporária ou declaração de
inidoneidade a OSC penalizada será inscrita, cumulativamente, como inadimplente no SIAFIMG (Sistema Integrado de Administração Financeira) e no CAFIMP (Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar29), enquanto perdurarem os efeitos da decisão ou até
que seja promovida a sua reabilitação.
A Administração Pública poderá promover as ações punitivas com vistas à
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Estadual nº
47.132/17, no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da apresentação da prestação de
contas ou do fim do prazo para apresentação da prestação de contas parcial ou final, e ainda
na hipótese de omissão de sua apresentação. O prazo acima descrito será interrompido com
a edição de ato administrativo destinado a apuração da infração.
A prescrição descrita não dispensa o processo administrativo para colheita de
provas de eventual ilícito praticado pela OSC, para efeito de ressarcimento ao erário, nos
termos do §5º do art. 37 da Constituição da República de 1988. 30
17. BENS REMANESCENTES
Consideram-se remanescentes os bens de natureza permanente, adquiridos com
recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a
ele não se incorporam e com ele não se confundem.
A Lei Federal nº 13.019/14 obriga a estipulação do destino a ser dado aos bens
remanescentes da parceria, mas permite que, a critério do administrador público, sejam
doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a

29

Lei nº 13.994/01 e Decreto nº 45.902/12.

30 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
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continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação
vigente.
A fim de resguardar o cumprimento dessa regra, o Decreto Estadual nº 47.132/17
impõe à OSC o dever de conservar e não transferir o domínio dos bens imóveis e móveis
permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria até a
aprovação da prestação de contas final. Para além disso, também previu que o bem será
gravado com cláusula de inalienabilidade e a OSC parceira deverá formalizar promessa de
transferência da propriedade à Administração Pública do Poder Executivo estadual na
hipótese de extinção da organização da sociedade civil, de maneira que, efetivando-se a
extinção, o bem permanente seja retirado pela Administração Pública do Poder Executivo
estadual, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data de notificação da dissolução.
Não havendo interesse do órgão ou entidade estadual parceiro no recebimento do
patrimônio e quando o bem for inservível ou não tiver potencial para utilização pela
Administração Pública do Poder Executivo estadual, a SEPLAG poderá autorizar a
transferência da propriedade, pela OSC, a outra pessoa jurídica de igual natureza.
Com efeito, o instrumento da parceria deverá constar a doação automática dos
bens permanentes adquiridos com recursos oriundos da parceria, no encerramento da
vigência, para a OSC parceira, devendo os bens doados serem utilizados para continuidade
da execução de ações de interesse público pela OSC. No entanto, o instrumento de parceria
pode prever a titularidade dos bens permanentes, ao término da vigência da parceria, para
o órgão ou a entidade estadual parceira, quando necessários para assegurar a continuidade
do objeto pactuado ou outras políticas públicas, seja por meio da celebração de nova
parceria, seja pela execução direta do objeto pela Administração Pública do Poder Executivo
estadual. Neste caso, a OSC parceira deverá, a partir da data da apresentação da prestação
de contas final, disponibilizar os bens para o órgão ou entidade estadual parceiro, que
deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, após o qual a OSC não mais será responsável
pelos bens.
Por fim, tem-se que a transferência do domínio do bem permanente, inclusive
sua alienação, e o descarte por deterioração após a aprovação da prestação de contas final
dependem de justificativa fundamentada da OSC, autorização prévia do órgão ou entidade
estadual parceiro e vinculação à mesma finalidade da parceria, devendo ser formalizada por
instrumento jurídico próprio.
18. SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PORTARIAS E CONTRATOS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – SIGCON-MG
A tramitação de processos, notificação e transmissão de documentos para a
celebração, a programação orçamentária, a liberação de recursos, o monitoramento e
avaliação e a prestação de contas de termos de colaboração e de fomento serão registrados
no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais SIGCON-MG – Módulo Saída, disponibilizado via rede mundial de computadores – Internet,
por meio de página específica denominada Portal de Convênios de Saída e Parcerias. Até a
completa adequação do SIGCON-MG – Módulo Saída, serão utilizadas as rotinas previstas
antes da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 47.132/17, e os documentos
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correspondentes deverão ser preenchidos manualmente e entregues impressos ao órgão
ou entidade estadual parceiro.
Sem prejuízo da emissão de pareceres técnicos e jurídicos no SIGCON-MG –
Módulo Saída – as áreas competentes ainda poderão manifestar-se nos autos. Vale dizer: é
obrigatória a inserção dos pareceres técnicos e jurídicos no SIGCON-MG – Módulo Saída,
mas as demais áreas do órgão ou entidade estadual parceira poderão lançar nos autos
outras manifestações e esclarecimentos que entenderem pertinentes.
As normas de registro de processos no SIGCON-MG – Módulo de Saída tratadas
nos parágrafos anteriores deste tópico não se aplicam a parcerias referentes a programas
de proteção a pessoas ameaçadas, tais como os previstos nas Leis Estaduais nº 13.495, de
2000, nº 15.473, de 2005, e nº 21.164, de 2014, e aos acordos de cooperação.
19. REGRAS DE TRANSIÇÃO
A Lei Federal n° 13.019/2014, em seu art. 83, trouxe regras de transição para se
proceder à adequação dos convênios e instrumentos congêneres celebrados com OSCs
antes da entrada em vigor do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
Nesse sentido, o caput do dispositivo dispôs que as parcerias existentes no
momento da entrada em vigor da lei continuarão regidas pela legislação vigente ao tempo
de sua celebração, permitindo a aplicação subsidiária das novas regras desde que em
benefício do alcance do objeto da parceria; o § 1º permitiu a prorrogação de ofício, no caso
de atraso na liberação dos recursos por parte da Administração Pública, por período
equivalente ao atraso; e o § 2º, buscando impedir a eternização da aplicação da legislação
antiga, determinou que as parcerias firmadas por prazo indeterminado, ou prorrogáveis por
período superior ao inicialmente estabelecido, fossem, alternativamente, substituídas pelos
instrumentos da nova legislação ou rescindidos unilateralmente pela Administração Pública.
O Decreto Estadual nº 47.132/17, naturalmente, seguiu a mesma lógica da Lei
Federal nº 13.019/14, tendo apenas melhor pormenorizado as regras dela. Assim, previu que
os convênios e instrumentos congêneres vigentes em 23 de janeiro de 2016, firmados com
OSCs, permaneceriam regidos pela legislação em vigor ao tempo de sua celebração, sem
prejuízo da aplicação subsidiária do MROSC e do decreto, naquilo em que for cabível, desde
que em benefício do alcance do objeto da parceria. Tais ajustes também puderam ser
prorrogados de ofício em caso de atraso na liberação dos recursos por parte da
Administração Pública do Poder Executivo estadual, limitado ao período equivalente ao
atraso.
Tratando-se de convênio ou instrumento congênere com OSC para a execução
de projeto, facultou-se à Administração Pública estadual firmar termos aditivos para
prorrogação por período igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, observada a
legislação vigente ao tempo de sua celebração e a aplicação subsidiária da Lei Federal nº
13.019/2014 e do seu regulamento estadual.
No caso de convênios e instrumentos congêneres firmados com prazo
indeterminado ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, cujo
objeto seja atividade, o decreto previu a possibilidade de substituição por termo de fomento,
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termo de colaboração ou por acordo de cooperação, para adaptação ao disposto na lei e
no decreto do MROSC, no caso de decisão do administrador público pela continuidade da
parceria, bem como de rescisão unilateral pela Administração Pública do Poder Executivo
estadual, devidamente justificada e com notificação à OSC parceira para as providências
previstas na legislação vigente ao tempo de sua celebração.
Para a substituição do convênio pelas parcerias do MROSC, a OSC deverá
apresentar documentos que comprovem o cumprimento dos arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal
nº 13.019/14. E, uma vez substituído o instrumento, a prestação de contas observará a lei
citada e o Decreto Estadual nº 47.132/17, inclusive quanto à execução física e financeira
anterior à substituição.
Registre-se, por fim, que a seleção de OSC, para celebração de parceria com
recursos de fundo específico estadual realizada em período anterior à entrada em vigor da
Lei Federal nº 13.019/14, supre a necessidade de chamamento público para celebração.
20. PARCERIAS ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS OSCS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA
Em 18 de julho de 2017, foi publicada a Lei Estadual nº 22.587 que dispõe sobre
as parcerias entre o Poder Executivo e as OSCs de assistência social, para a execução de
ações no âmbito da política de assistência social no Estado de Minas Gerais, constituindo a
rede socioassistencial, com finalidade de assegurar o disposto na Lei Federal nº 8.742/93 e
na Lei Estadual nº 12.262/96 (art. 1º da Lei Estadual nº 22.587/17).
Nos termos postos pelo legislador, a Lei Estadual nº 22.587/17, visa aperfeiçoar e
complementar o arcabouço normativo já existente sobre o tema. E ainda afirma que “as
alterações ao texto originalmente proposto visaram promover seu alinhamento ao novo
marco legal das parcerias entre a Administração Pública e as entidades sociais, assegurando
bases mais democráticas e transparentes para a formalização de parcerias no âmbito da
política de assistência social”. Por fim conclui que “espera-se que o novo documento
normativo possa tornar mais eficaz e transparente a relação de parceria do Poder Executivo
com as organizações sociais para a execução dos serviços, programas, projetos e ações de
assistência social no âmbito do Estado”31.
Neste sentido, em que pese a especificidade e o direcionamento das disposições
trazidas pela Lei Estadual nº 22.587/17, as parcerias que vierem a ser celebradas, no contexto
da assistência social, deverão também observar o disposto na Lei Federal nº 13.019/14,
conforme expressamente determinado no parágrafo único do Art. 1º da legislação especial.
As parcerias a serem celebradas com fulcro nesta lei deverão ter por objetivo a
execução de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social para o
enfrentamento da condição de vulnerabilidade e risco da família e do indivíduo e para a
proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, conforme estabelecem
as normas específicas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
31

Trecho extraído do site da ALMG, link Entenda a norma.
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Para sua implementação, a lei delimita, no art. 3º, os casos em que o Poder
Executivo poderá celebrar parcerias, as quais a seguir destacamos:
1)

na oferta de serviços complementares, programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e especial de média e alta complexidade, previstos
nas normativas do Suas;

2)

na execução de programas de capacitação e apoio técnico;

3)

na execução de programas a que se refere o art. 24 da Lei Federal nº 8.74232,
de 1993;

4)

na execução de projetos de enfrentamento da pobreza;

5)

na execução de programas de incentivo à gestão e ao aprimoramento da
rede socioassistencial.

Além das hipóteses previstas no art. 3º, na celebração das parcerias, deverão ser
observados as diretrizes e princípios de que trata a Lei Estadual nº12.262, de 1996, que
institui a Política Estadual de Assistência Social, e dos princípios trazidos pela nova legislação
no seu art. 4º, quais sejam:
1)

2)

3)

4)

5)

complementaridade entre o poder público e as OSCs de assistência social
na prestação de serviços à população, assegurado o caráter público do
atendimento;
igualdade de oportunidade das OSCs de assistência social para assinatura
de parcerias, com ampla publicidade desde sua proposição até a
homologação;
participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas de assistência social e no controle das ações sociais
desenvolvidas;
possibilidade de delimitar o território ou a abrangência da prestação de
atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas
setoriais;
não interrupção e não transferência da oferta dos serviços.

20.2 REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO
Poderão celebrar as parcerias de que trata a Lei Estadual nº 22.587/17, as OSCs
de assistência social que se configurem como entidades privadas sem fins lucrativos ou
como organizações religiosas (alíneas “a” e “c” do inciso I do art. 2º da Lei Federal nº
13.019/14). Também deverão atender aos seguintes requisitos:
1)

prestar serviços ou ações de assistência social de forma gratuita e sem
exigência de contraprestação dos usuários;

32

Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de
abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.
§ 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos
e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social.
§ 2o Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de
prestação continuada estabelecido no art. 20 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
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2)

serem constituídas e ofertem atendimento e assessoramento ou atuem na
defesa e garantia de direitos, conforme estabelecido no art. 3º da Lei Federal
nº 8.742/93;
3)
estarem inscritas no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, na forma do art. 9º da Lei Federal nº 8.742/93, e, na falta deste, no
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS;
4)
estarem inscritas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social –
CNEAS – pelo município no qual estejam sediadas;
5)
comprovar sua regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições e de dívida ativa, mediante comprovante de regularidade no
CAGEC.
Em sendo verificada irregularidade da OSC de assistência social no CAGEC, deverá
o órgão ou entidade estadual parceiro proceder à notificação da OSC para regularizar a
situação no citado cadastro, no prazo de quinze dias, admitida a prorrogação mediante
solicitação fundamentada da entidade e a critério da Administração Pública. Caso não seja
sanada a irregularidade, a parceria não poderá ser celebrada.
20.3 DA DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO
A Lei Federal nº 13.019/14, facultou à administração a hipótese de dispensa da
realização do chamamento público quando da celebração de parcerias para atividades
voltadas ou vinculadas a serviço de assistência social, desde que executadas por
organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política.
Para tanto, a Lei Estadual nº 22.587/17 estabeleceu que as OSCs de assistência
social que estiverem inscritas no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS –, na forma do art. 9º da Lei Federal nº 8.742/93, ou, na falta deste, no Conselho
Estadual de Assistência Social – CEAS, bem como inscritas no Cadastro Nacional de
Entidades de Assistência Social – CNEAS – pelo município no qual estejam sediadas, e desde
que realizem atividades de caráter contínuo ou permanente, serão consideradas
credenciadas para fins da dispensa de realização do chamamento público.
Não se aplica a hipótese de dispensa do chamamento público aos casos de
ampliação territorial da oferta de serviços socioassistenciais continuados para novas
parcerias, desde que a realização do procedimento seletivo não importe em prejuízo aos
usuários.
A dispensa de chamamento público deverá ser justificada pelo administrador
público e seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, bem como deverá ser
disponibilizado no sitio eletrônico do órgão estadual responsável pela parceria e no Portal
de Convênios de Saída e Parcerias.
Da justificativa apresentada para a dispensa cabe impugnação, por escrito, no
prazo de cinco dias a contar da publicação do extrato. O alegado na referida impugnação
deverá ser analisado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade estatal responsável pela
parceria, no prazo de cinco dias da data do respectivo protocolo, restando sobrestada a
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publicação do extrato da parceria assinada. Caso seja procedente o alegado na impugnação,
deverá ser revogado o ato que declarou a dispensa do chamamento público.
20.4 OBRIGAÇÕES DAS OSCS
Na hipótese de celebração de parcerias entre OSCs de assistência social vinculadas
aos SUAS33 na forma do art. 6º-B da Lei Federal nº 8.742/93, e o Poder Executivo, o
instrumento de celebração e o seu respectivo regulamento deverão ter as seguintes
cláusulas essenciais, além daquelas previstas no art. 42 da Lei Federal nº 13.019/14:
 publicização dos serviços, programas, projetos e benefícios prestados pelas
OSCs de assistência social;
 cumprimento dos padrões de qualidade próprios do serviço prestado,
conforme normas específicas da política de assistência social.
Lado outro, todas as OSCs de assistência social que celebrarem parcerias com o
Poder Executivo ficam obrigadas a:
 preencher proposta de plano de trabalho nos termos do art. 22 da Lei Federal
nº 13.019/14;
 elaborar relatório de execução do objeto conforme disposto no inciso I do art.
66 da Lei Federal nº 13.019/14, contendo os serviços, programas, projetos ou
benefícios de assistência social desenvolvidos e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados;
 assegurar a transparência das parcerias, permitindo a visualização do processo
e o controle social das etapas que envolvam a parceria.
 manter em seu arquivo os documentos originais obrigatórios que compõem
a prestação de contas, pelo período de dez anos a partir do primeiro dia útil
seguinte ao da prestação de contas.
Quanto ao plano de trabalho, neste deverá constar a previsão de receitas e
despesas das atividades a serem realizadas na execução da parceria, como já previsto na
regra geral da Lei Federal nº 13.019/14. Porém, na hipótese de celebração de parceria com
OSC de assistência social, o plano de trabalho deverá ter sua descrição relacionada às
estimativas e aos padrões definidos pelas normativas da política de assistência social para
aquele serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial. Além disso, a lei ainda
ressalta que os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
33

Art. 6o-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos
entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação.
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o A vinculação ao Suas é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de
assistência social integra a rede socioassistencial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o Para o reconhecimento referido no § 1o, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3o; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do art. 9o; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
III - integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso XI do art. 19. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 3o As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o
poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência
social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 4o O cumprimento do disposto no § 3o será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor
local da assistência social. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
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causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das
normas pertinentes (§ 3º do art. 9 da Lei Estadual 22.587/17).
No entanto, a lei trouxe a possibilidade de dispensa de apresentação de
orçamento detalhado com custo unitário, inclusive reativos às despesas de pessoal, nos a
casos em que a parceria tiver como objetivo a execução de serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social de caráter continuado. Para tanto, necessária a justificativa
técnica devidamente fundamentada que aponte a adequação do valor total da parceria e
mediante anuência do administrador público do órgão ou entidade estadual competente
para a parceria, sem prejuízo de sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
Por meio de resolução, o órgão gestor da política de assistência social poderá
estabelecer valor de referência para a celebração de parceria para a oferta de serviços
socioassistenciais continuados pela OSCs de assistência social, conforme parâmetros de
oferta de serviços definidos nas normas específicas da política de assistência social.
20.5 DISPOSIÇÕES FINAIS
Em sendo verificada irregularidade da OSC de assistência social parceira no
Cagec, deverá o órgão ou entidade parceira notificar a OSC para que regularize a sua
situação, no prazo de trinta dias, sob pena de interrupção do repasse de recursos e demais
penalidades previstas em lei. O prazo acima para regularização da situação poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação fundamentada da OSC
de assistência social parceira e a critério da Administração Pública. Por fim, a lei assevera
que a interrupção do repasse de parcelas não se aplica a contraprestação de serviços já
executados.
Por fim, o advento da Lei Estadual 22.587, de 2017, trouxe ao ordenamento
jurídico normas específicas para a celebração e regência de parcerias com OSCs de
assistência social, porém, não custa deixar mais uma vez registrado, que não se pode deixar
de aplicar este novo regramento juntamente e em coerência com as disposições gerais
trazidas na Lei Federal nº 13.019/14.
21. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Por fim, em decorrência da instituição do regime jurídico das OSCs, a Lei Federal
nº 13.019/14 também trouxe alterações na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei das
OSCIPs.
Assim, passou-se a considerar ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário as condutas, dolosas ou culposas, de:
a)

b)

frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente;
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
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privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
c)
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;
d) celebrar parcerias da Administração Pública com entidades privadas sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
e)
agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de
contas de parcerias firmadas pela Administração Pública com entidades
privadas;
f)
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; e
g) 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.
Outrossim, o descumprimento das normas relativas à celebração, fiscalização e
aprovação de contas de parcerias firmadas pela Administração Pública com entidades
privadas passou a constituir ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da Administração Pública.
Acrescentou-se também que o ajuizamento da ação por ato de improbidade
administrativa prescreve em 5 (cinco) anos da data da apresentação à Administração Pública
da prestação de contas final pelas entidades beneficiárias de recurso público.
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ANEXO I
FLUXOGRAMA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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ANEXO II
LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, ANOTADA COM O
DECRETO ESTADUAL Nº 47.132, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

LEI Nº 13.019/2014
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; e altera as Leis nos 8.429, de 2
de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
DECRETO ESTADUAL Nº 47.132/2017
Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que 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 nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março
de 1999, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o 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. (Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 1º – Este decreto regulamenta as parcerias celebradas entre a administração pública do Poder Executivo
estadual e as organizações da sociedade civil – OSCs –, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco e a execução de atividades ou de projetos, inclusive reforma
obra, serviço, evento ou aquisição de bens, previamente estabelecidos em planos de trabalho anexos a termos
de colaboração ou de fomento ou acordos de cooperação.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
o

Art. 2 Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil:

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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; (Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015)
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Art. 2º – Para os efeitos deste decreto, considera-se:
I – 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, incluindo as
denominadas entidades filantrópicas;
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 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
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, bem como as capacitadas
para a execução de atividades ou 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; (Incluído pela 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;
II - 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
II – órgão ou entidade estadual parceiro: órgão ou entidade da administração pública do Poder Executivo
estadual responsável pela transferência de recursos financeiros destinados à execução do objeto da parceria;
III – interveniente: órgão, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, que
participa da parceria para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio;
(...)
Art. 43 – Os intervenientes poderão alocar recursos, financeiros ou não, para a execução do objeto, devendo
ser observadas, no que couber, as regras referentes à contrapartida.
§ 1º – A OSC não poderá transferir a execução das ações objeto da parceria ao interveniente.
§ 2º – O interveniente não poderá impor condições ou encargos para a participação na parceria.
§ 3º – As ações de publicidade do interveniente, relacionadas ao objeto do termo de colaboração ou de fomento,
deverão fazer expressa menção aos parceiros, atendendo as especificações definidas pelo órgão ou entidade
estadual parceiro.
§ 4º – O interveniente poderá se retirar da parceria, a qualquer tempo, mediante notificação prévia às partes,
com antecedência mínima de trinta dias, desde que não remanesçam obrigações a seu cargo, permanecendo
vinculado às responsabilidades relativas ao prazo em que tenha participado das parcerias.
§ 5º – Os órgãos e entidades estaduais poderão figurar como intervenientes em parcerias celebradas por outros
órgãos ou entidades estaduais para finalidade de assunção da responsabilidade da análise técnica ou jurídica
para celebração, bem como para monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria, por
meio de acordo jurídico específico, inclusive nos termos do § 1º do art. 58 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
III - 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,
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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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 2º (...)
(...)
IV – parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida
formalmente entre a administração pública e a OSC, 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;
III-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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
III-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 pela
Lei nº 13.204, de 2015)
V – objeto: produto ou resultado que se deseja obter ao final do período de execução da parceria, observado
o plano de trabalho e o núcleo da finalidade;
VI – núcleo da finalidade: essência da parceria relacionada ao interesse público recíproco buscado pelo
instrumento;
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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VII – dirigente: pessoa que detenha, conforme normas de organização interna, poderes de administração,
gestão ou controle da OSC, habilitada a assinar termo de colaboração ou 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, não incluídos os membros de conselho fiscal ou de
administração ou órgão equivalente;
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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
VIII – administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração ou
de fomento ou acordo de cooperação com OSC para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco;
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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IX – gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração
ou de fomento ou acordo de cooperação, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação,
podendo a designação ocorrer no extrato da parceria, devendo observar as orientações do administrador público
para cumprimento das obrigações previstas no art. 61 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
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 recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
X – termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência
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de recursos financeiros, com o objetivo de executar projetos ou atividades seguindo as diretrizes do órgão ou
entidade estadual parceiro;
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
XI – termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a
transferência de recursos financeiros, com o objetivo de incentivar projetos ou atividades desenvolvidos ou
criados por essas OSCs;
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; (Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
XII – acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo
órgão ou entidade estadual parceiro com a OSC para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros;
IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na
respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de
políticas públicas;
XIII – conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva ou
deliberativa, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento
e avaliação de políticas públicas;
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
XIV – 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 do Poder
Executivo estadual;
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
XV – comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias
celebradas com OSC, 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 do Poder Executivo estadual;
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 observância 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;
XVI – chamamento público: procedimento destinado a selecionar a OSC para firmar parceria por meio de
termo de colaboração ou de fomento ou acordo de cooperação envolvendo o compartilhamento de recurso
patrimonial, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
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convocatório, do julgamento objetivo, bem como dos princípios específicos da política pública setorial
relativas ao objeto da parceria;
XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na
parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam; (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
XVII – bens remanescentes: os de natureza permanente, adquiridos com recursos financeiros envolvidos na
parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam e com ele não se confundem;
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: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;
b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo
da atuação dos órgãos de controle;
XVIII – 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, o alcance das metas e dos resultados previstos e a boa
e regular aplicação de recursos, compreendendo duas fases:
a) apresentação das contas, de responsabilidade da OSC;
b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade do órgão ou entidade estadual parceiro,
sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle;
XIX – inadimplente: a OSC que:
a) não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados na
legislação vigente à época da celebração da parceria;
b) tiver sua prestação de contas rejeitada por órgão ou entidade estadual parceiro;
c) estiver em débito com as obrigações fiscais;
d) estiver inscrito em cadastros que vedam o recebimento de recursos públicos;
XX – proposta de plano de trabalho: documento a ser apresentado ao órgão ou entidade estadual parceiro pela
OSC selecionada, mediante chamamento público ou não, contendo, no mínimo, os dados necessários à
elaboração conjunta do plano de trabalho;
XXI – plano de trabalho: documento que descreve o conteúdo da proposta aprovada e o detalhamento do objeto
da parceria, tornando-se base para a execução, gestão dos recursos e acompanhamento do programa, projeto
ou atividade, inclusive reforma, obra, serviço, evento ou aquisição de bens;
XXII – meta: entrega do objeto que se pretende alcançar ao final da parceria, definida de forma objetiva e
quantificável, contendo a especificação da etapa, fase ou atividade, de acordo com o tipo de atendimento
previsto no plano de trabalho;
XXIII – termo aditivo: instrumento que tem por objetivo a alteração de cláusula da parceria ou do plano de
trabalho, observado, em qualquer caso, o núcleo da finalidade da parceria, podendo ser dispensado em casos
específicos definidos neste decreto;
XXIV – ampliação do objeto da parceria: aumento quantitativo ou incremento do objeto inicialmente pactuado
além do previsto no plano de trabalho, desde que observado o núcleo da finalidade da parceria;
XXV – saldos em conta: recursos transferidos para a conta específica da parceria, não utilizados integralmente
durante sua execução, incluindo os rendimentos de aplicação financeira;
XXVI – medidas administrativas internas: diligências, comunicações ou outros procedimentos devidamente
formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou o ressarcimento ao erário.
XXVII – membros de Poder: agentes políticos detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado, os
secretários estaduais e municipais e os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.
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XV - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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 instâncias de pactuação e
deliberação. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 3o Não se aplicam as exigências desta Lei:
Art. 3º – As disposições deste decreto não se aplicam:
I – aos convênios, inclusive os que permanecem regidos pelo Decreto nº 46.319, de 26 de setembro de 2013,
celebrados com:
a) órgão ou entidade da administração pública;
b) consórcio público constituído nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
c) entidades de classe e Ordem dos Advogados do Brasil;
(...)
I - 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II – às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal
naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções conflitarem com este decreto;
II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
III – aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais;
IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do §
1o do art. 199 da Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 3º (...)
I – aos convênios, inclusive os que permanecem regidos pelo Decreto nº 46.319, de 26 de setembro de 2013,
celebrados com:
(...)
d) entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde
– SUS – cujo objeto se enquadre nas despesas com ações e serviços de saúde previstas no art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
V - aos termos de compromisso cultural referidos no § 1o do art. 9o da Lei no 13.018, de 22 de julho de 2014;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV – aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do art. 9º da Lei Federal 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; (Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015)
V – aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, nos termos
da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, e do Decreto nº 46.020, de 9 de agosto de 2012;
VII - às transferências referidas no art. 2o 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;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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VI – à assistência financeira para complementação ao atendimento educacional especializado a pessoas
portadoras de deficiência, proporcional ao número de educandos portadores de deficiência, nos termos do art.
2º da Lei Federal nº 10.845, de 5 de março de 2004;
VII – ao repasse para contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período
letivo, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
VIII – à assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica, às escolas de
educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao
público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do sistema Universidade
Aberta do Brasil – UAB – que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da
educação básica, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.947, de 2009;
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 pela Lei
nº 13.204, de 2015)
a) membros de Poder ou do Ministério Público;

(Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;
c) pessoas jurídicas de direito público interno;

(Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública;

(Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX – aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de
organismos internacionais e entidades de que trata o inciso IX do art. 3º da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos.
13.204, de 2015)

(Incluído pela Lei nº

X – às parcerias com serviços sociais autônomos;
XI – aos repasses para caixas escolares da rede pública estadual de ensino nos termos do Decreto nº 45.085,
de 8 de abril de 2009;
XII – às relações contraprestacionais com OSCs, que permanecem regidas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, inclusive patrocínios realizados para apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de
terceiros com o objetivo de divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar reconhecimento ou ampliar
relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse, nos termos do Decreto nº 45.141, de 20 de
julho de 2009;
XIII – aos atos realizados fora do regime de mútua cooperação, incluídos os de doação, comodato ou qualquer
forma de compartilhamento de recurso patrimonial e os de disposição, cessão ou adjunção de servidor.
Parágrafo único – Nas hipóteses previstas nos incisos III, IX, X e XIII, deverá ser observada a legislação
específica.
Art. 4o (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
CAPÍTULO II
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO
Seção I
Normas Gerais
o

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
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economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;
II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de
inclusão social e produtiva;
III - 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 hídricos e do meio ambiente;
IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais;
X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.
Art. 6o São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
I - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil
para a cooperação com o poder público;
II - a priorização do controle de resultados;
III - 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 relevância social com organizações da
sociedade civil;
VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual
ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; (Redação dada pela 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 de vida da população em situação de desigualdade
social.

Seção II
Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada
Art. 7o 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 pela Lei nº 13.204, de
2015)
I - administradores públicos, dirigentes e gestores;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - representantes de organizações da sociedade civil;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - membros de conselhos de políticas públicas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - membros de comissões de seleção;

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

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta
Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 91 – Os programas de capacitação de que trata o art. 7º da Lei Federal nº 13.019, de 2014, no âmbito do
Estado, serão desenvolvidos por meio de parcerias a serem estabelecidas junto à Fundação João Pinheiro,
universidades, OSCs, órgãos e entidades públicas, priorizando processos formativos conjuntos de gestores e
servidores públicos, representantes de organizações da sociedade civil e conselheiros dos conselhos de
políticas públicas e de direitos.
§ 1º – A participação social e as parcerias com as OSCs deverão ser incorporadas aos planos de capacitação
do Estado, elaborados em conformidade com o disposto no Decreto nº 44.205, de 12 de janeiro de 2006.
§ 2º – Os órgãos e entidades estaduais que mantiverem relações de parceria nos termos da Lei Federal nº
13.019, de 2014, incluirão nos programas de capacitação sob sua responsabilidade temas também relacionados
à política pública à qual está vinculada a execução dos programas e ações que serão desenvolvidas pelas OSCs,
em conformidade com as diretrizes da Segov.
§ 3º – Independente da modalidade, tempo de duração e material escolhidos para os programas de capacitação
de que trata o caput, deverá ser garantida a acessibilidade de pessoas com deficiência.
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. (Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015)
Art. 8o Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: (Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria,
cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
II - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - 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 pela 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 III
Da Transparência e do Controle
Art. 9o

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 10. 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 7º – A administração pública do Poder Executivo estadual deverá manter, no Portal de Convênios de Saída
e Parcerias – www.sigconsaida.mg.gov.br – e no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais –
www.transparencia.mg.gov.br –, a relação dos termos de colaboração e de fomento celebrados a partir da
entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019, de 2014, em ordem cronológica de data de publicação, mantendose a divulgação até cento e oitenta dias contados do encerramento da vigência da parceria.
Art. 42 – Observadas as restrições legais, é obrigatória a inserção do nome e logomarca oficial do Governo de
Minas Gerais nas peças de divulgação institucional e na identificação do objeto da parceria e dos produtos a
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ele vinculados, de acordo com o padrão do Manual de Identidade Visual, disponível no sítio eletrônico da
Segov – www.governo.mg.gov.br.
Parágrafo único – A inserção do nome e logomarca abrangerá reforma ou obra, evento e bem permanente,
salvo quando as características do objeto não permitirem.
Art. 97 – Enquanto o Portal de Convênios de Saída e Parcerias e o Portal da Transparência do Estado de Minas
Gerais não contemplarem a publicação de todas as informações exigidas neste decreto, cada órgão ou entidade
estadual parceiro deverá providenciar a divulgação de que trata o art. 7º em seu respectivo sítio eletrônico
oficial.
Art. 98 – Além da divulgação prevista no art. 7º, o órgão ou entidade estadual parceiro deverá providenciar a
divulgação da relação dos acordos de cooperação celebrados e dos respectivos planos de trabalho, observado
o art. 10 e o parágrafo único do art. 11 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:
I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública
responsável;
Art. 7º (...)
§ 1º – Da relação de que trata o caput deverão constar as seguintes informações:
I – órgão ou entidade estadual parceiro, número e data de assinatura e de publicação da parceria;
(...)
VIII – relação das OSCs executantes, quando se tratar de atuação em rede.
II - 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;
II – razão social da OSC parceira e respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
III - descrição do objeto da parceria;
III – número do plano de trabalho, tipo de atendimento e objeto da parceria;
IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
2015)

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de

IV – valor total previsto na parceria e valores liberados, quando for o caso;
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.
V – data de início e término da parceria, incluindo eventuais prorrogações;
VI – situação da prestação de contas final da parceria, incluindo a data prevista para sua apresentação, data
em que foi apresentada, prazo para análise e 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)
VII – valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a
remuneração prevista para o exercício e os encargos sociais e trabalhistas correspondentes, quando pagos com
recursos da parceria, nos termos do art. 33;
Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação
irregular dos recursos envolvidos na parceria.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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§ 2º A Secretaria de Estado de Governo – Segov – e a Controladoria-Geral do Estado – CGE –, em articulação
com os órgãos e entidades estaduais, adotarão medidas necessárias para a efetivação das ações de transparência
ativa e aumento do controle social.
Art. 8º – Os órgãos ou entidades estaduais e as OSCs assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de
acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão, observadas as determinações e os prazos da Lei Federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, e dos arts. 61 e 62 do Decreto nº 45.969, de 24 de maio de 2012.
Art. 10 – A CGE deverá divulgar os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos
recursos transferidos por meio das parcerias de que trata este decreto.
Art. 12 – A publicidade institucional das parcerias observará as orientações da Segov, observadas as vedações
previstas na Lei Federal nº 9.504, de 1997.

Seção IV
Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações
Art. 93 – Os movimentos sociais, redes e OSCs terão acesso à Defensoria Pública para orientações e promoção,
judicial ou extrajudicial, de direitos, inclusive no que tange à promoção, ao fortalecimento institucional, à
capacitação e ao incentivo às OSCs para a cooperação com o poder público.
Art. 13. (VETADO).
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 11 – A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por OSCs, de que trata o
art. 14 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, deverá atender aos preceitos constitucionais e legais, inclusive às
vedações previstas na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e obedecerá aos limites orçamentários
e financeiros, bem como a orientação da Segov, por meio da Subsecretaria de Comunicação Social.
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 políticas e ações voltadas ao fortalecimento
das relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei.
§ 1o A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados
em regulamento.
§ 2o Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo.
Art. 13 – Fica criado o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração – Confoco-MG –, órgão colegiado de
natureza paritária, consultiva e propositiva, integrante da estrutura da Segov, que tem por finalidade sugerir,
apoiar e acompanhar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração
com os órgãos e entidades estaduais.
Parágrafo único – Compete ao Confoco-MG:
I – propor ações, diretrizes, sugestões e monitorar a implementação da Lei Federal nº 13.019, de 2014, para a
sua boa efetivação junto aos diferentes atores envolvidos nos processos de gestão de parcerias com as OSCs;
II – identificar, sistematizar e divulgar boas práticas de fomento e de colaboração com as OSCs;
III – formular, opinar e manter diálogo com as OSCs sobre atos normativos que as afetam nos diferentes
âmbitos, buscando encaminhar as demandas aos órgãos e entidades estaduais competentes, bem como
monitorar a sua apreciação;

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
182

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

IV – articular processos de capacitação que considerem as especificidades das OSCs, amparem e qualifiquem
as relações de parceria;
V – realizar e promover estudos e análises sobre a realidade das OSCs e suas relações de parceria, por meio
de instituições dedicadas à pesquisa, observatórios de políticas públicas e direitos, entre outros;
VI – articular programas de participação social e fortalecimento da sociedade civil em cooperação com
organismos nacionais ou internacionais, públicos ou privados;
VII – aprovar o seu regimento interno e eventuais alterações;
VIII – consultar conselhos setoriais de políticas públicas sobre suas ações e respectivos impactos.
Art. 14 – O Confoco-MG será composto por:
I – um representante governamental titular e um suplente de cada um dos seguintes órgãos estaduais:
a) Segov, que o presidirá;
b) CGE;
c) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag;
d) Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese;
e) Secretaria de Estado de Segurança Pública – Sesp.
II – cinco representantes titulares e cinco suplentes de OSCs com atuação no Estado;
III – representantes convidados e um suplente:
a) da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;
b) do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e Entidades de Interesse Social
do Ministério Público de Minas Gerais – Caots;
c) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais – OAB-MG.
§ 1º – Os representantes e os suplentes de que tratam os incisos I e III serão indicados pelo dirigente máximo
dos respectivos órgãos e entidades representados e designados em ato do Secretário de Estado de Governo.
§ 2º – Os representantes de que trata o inciso II e seus suplentes serão escolhidos mediante procedimento
estabelecido no regimento interno do Confoco-MG e designados em ato do Secretário de Estado de Governo,
assegurada a publicidade da seleção e a observância do Decreto nº 46.933, de 20 de janeiro de 2016.
§ 3º – Enquanto não aprovado o regimento interno pelo Confoco-MG, a seleção de representantes e suplentes
de que trata o inciso II será realizada mediante processo seletivo a partir de critérios definidos em edital
específico expedido pela Segov, após consulta pública.
§ 4º – Os representantes e suplentes do Confoco-MG deverão observar o disposto no Decreto nº 46.933, de
2016.
§ 5º – Somente os membros referidos nos incisos I e II terão direito a voto nas deliberações do Confoco-MG.
§ 6º – O mandato dos representantes de que tratam os incisos I a III será de dois anos, autorizada sua
recondução.
§ 7º – O Confoco-MG poderá convidar para participar de suas reuniões e atividades especialistas e
representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, além de representantes de outros conselhos setoriais
de políticas públicas, que não terão poder de voto.
§ 8º – A participação no Confoco-MG é considerada prestação de serviço público relevante e não remunerado.
§ 9º – A Secretaria Executiva é unidade responsável pelo apoio logístico e administrativo, bem como pela
compatibilização e coordenação das atividades do Confoco-MG, e será exercida pela Segov.
§ 10 – A função de Secretário Executivo do Confoco-MG é exercida pelo Secretário de Estado de Governo ou
servidor por ele delegado.
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§ 11 – Para cumprimento de suas competências, o Confoco-MG contará com recursos orçamentários e
financeiros consignados no orçamento da Segov.
§ 3o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção V
Dos Termos de Colaboração e de Fomento
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 pela 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 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Seção VI
Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social
Art. 18. É instituído 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.
Art. 15 – O Procedimento de Manifestação de Interesse Social – Pmis – é o instrumento por meio do qual os
conselhos estaduais, OSCs, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas aos órgãos ou
entidades estaduais para que estes avaliem a possibilidade de realização de chamamento público objetivando
a celebração de parcerias de que trata este decreto.
Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos:
I - identificação do subscritor da proposta;
§ 1º – A proposta será enviada para o órgão ou entidade estadual responsável pela política pública a que se
referir a manifestação de interesse, em formulário próprio, e deverá atender aos seguintes requisitos:
I – identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do documento de identidade, se pessoa física, ou
documentação que comprove a representação, no caso de pessoa jurídica;
II - indicação do interesse público envolvido;
II – indicação do interesse público envolvido;
III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação
da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
III – diagnóstico breve da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível,
indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu
sítio 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.
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§ 2º – Os órgãos e as entidades estaduais estabelecerão período para o recebimento de propostas que visem à
instauração de Pmis, observado o mínimo de noventa dias por ano.
§ 3º – Verificado o atendimento aos requisitos do § 1º, o órgão ou entidade estadual terá o prazo de até trinta
dias para divulgar a proposta recebida em seu sítio eletrônico.
§ 4º – Após a divulgação da proposta recebida, nos termos do § 3º, o órgão ou entidade estadual terá mais
noventa dias para decidir motivadamente pela:
I – realização de Pmis, que consiste na oitiva da sociedade civil quanto à proposta, pelo prazo mínimo de trinta
dias, para posterior decisão sobre a sua aprovação e possibilidade de realização de chamamento público;
II – realização direta do chamamento público;
III – rejeição da proposta por razões de conveniência e oportunidade da administração pública.
§ 5º – A proposição ou a participação no Pmis, bem como o fornecimento de estudos, levantamentos,
investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres pelos interessados não impedirá a sua
participação em futuro chamamento público a ser promovido pelo órgão ou entidade estadual que o instaurou.
§ 6º – A utilização de informações e documentos constantes da proposta encaminhada a órgão ou entidade
estadual não caracterizará nem resultará na concessão de qualquer vantagem ou privilégio ao subscritor, em
eventual chamamento público posterior.
§ 7º – O propositor e os participantes do Pmis serão responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus
decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo jus a qualquer espécie de ressarcimento,
indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem a qualquer remuneração pelo órgão ou entidade
estadual que instaurou.
§ 8º – O órgão ou entidade estadual poderá, a seu critério e a qualquer tempo, considerar, excluir ou aceitar,
parcial ou totalmente, as informações e sugestões advindas do Pmis.
§ 9º – O órgão ou entidade estadual deverá tornar público, em seu sítio eletrônico, a sistematização da oitiva
referida no inciso I do § 4º com sua análise final sobre o Pmis em até trinta dias após o fim do prazo estabelecido
para apresentação das contribuições de interessados.
§ 10 – O órgão ou entidade estadual poderá realizar audiência pública com a participação de outros órgãos e
entidades públicos, OSCs e movimentos sociais, setores interessados nas áreas objeto das discussões e o
proponente para oitiva sobre a proposta e as contribuições recebidas no âmbito do Pmis.
Art. 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.
Art. 16 – A realização do Pmis não implicará necessariamente a realização de chamamento público, que
acontecerá de acordo com a conveniência e a oportunidade da administração pública.
§ 1o A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio
de chamamento público para a celebração de parceria.
§ 2o 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.
Art. 15 (...)
§ 5º – A proposição ou a participação no Pmis, bem como o fornecimento de estudos, levantamentos,
investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres pelos interessados não impedirá a sua
participação em futuro chamamento público a ser promovido pelo órgão ou entidade estadual que o instaurou.
§ 3o 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
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Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de
fomento:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação dada

II-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)
III - 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 parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

X - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado).

(Redação

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 26 – Para a celebração de termos de colaboração ou de fomento, a OSC selecionada, mediante prévio
chamamento público ou não, deverá preencher, no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do
Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo saída, proposta de plano de trabalho contendo, no mínimo:
I – dados e informações da OSC e, se for o caso, do interveniente;
II – dados da proposta: descrição e especificação completa do objeto a ser executado e a população beneficiada
diretamente;
III – justificativa para a celebração, contendo a descrição da realidade e o interesse público relacionados com
a parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as metas a serem atingidas e a justificativa
quanto à eventual necessidade de realização de pagamentos em espécie, na forma do § 3º do art. 51;
IV – previsão de receitas da parceria, inclusive contrapartida, quando for o caso;
V – relação contendo os dados da equipe responsável pelo contato direto com o órgão ou entidade estadual
parceiro sobre a celebração, o monitoramento e a prestação de contas da parceria;
VI – estimativa de tempo de duração da vigência da parceria;
VII – cronograma físico de execução do objeto, contendo a descrição das metas a serem atingidas e de
atividades ou projetos a serem executados, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou
atividades;
VIII – plano de aplicação de recursos a serem desembolsados pelo órgão ou entidade estadual parceiro e,
quando houver, da contrapartida da OSC e dos aportes do interveniente, contendo a previsão de despesas a
serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria, inclusive eventuais
despesas com diárias de viagem e custos indiretos, e o apontamento das que demandarão pagamento em espécie
e os critérios e limites para esse pagamento, quando for o caso, na forma do § 3º do art. 51;
IX – cronograma de desembolso dos recursos solicitados e, se for o caso, da contrapartida financeira ou não
financeira e de outros aportes;
X – forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas atreladas;
XI – sugestão de indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas.
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§ 1º – A proposta de plano de trabalho deve estar de acordo com as informações já apresentadas na proposta
classificada, quando a seleção tiver sido realizada mediante prévio chamamento público, observados os termos
e as condições constantes no edital.
§ 2º – Não poderá preencher proposta de plano de trabalho a OSC que estiver com registro de inadimplência
no Sistema Integrado da Administração Financeira – Siafi-MG – ou apresentar irregularidade no Cagec.
§ 3º – O plano de trabalho dos acordos de cooperação deverá conter, no mínimo, os itens constantes dos incisos
I, II, III, V, VI, VII, X e XI.
Art. 27 – Preenchida a proposta do plano de trabalho, para a celebração de parceria que envolva a execução de
reforma ou obra, serviço, evento ou aquisição de bens, a OSC deverá apresentar ao órgão ou entidade estadual
parceiro documentação comprovando o atendimento dos arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014,
e, na hipótese de termo de colaboração ou de fomento, documentos complementares relativos ao objeto, tais
como orçamento detalhado, projeto básico da reforma ou obra, licenças ambientais pertinentes ou documento
equivalente, e, quando for o caso, aquiescência de institutos responsáveis pelo tombamento do imóvel.
§ 1º – A OSC está dispensada de apresentar os documentos anteriormente entregues para o Cagec, ressalvados
os casos expressamente previstos na legislação.
§ 2º – A dispensa de apresentação, simultaneamente com a proposta de plano de trabalho, de documento
complementar relativo ao objeto somente poderá se dar mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e anuência do administrador público do órgão ou entidade estadual parceiro, sem prejuízo da
sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
§ 3º – Não poderão ser dispensados documentos essenciais à comprovação do cumprimento dos arts. 33, 34 e
39, da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
Art. 28 – A celebração de termo de colaboração ou de fomento que envolva a execução de reforma ou obra
dependerá, salvo hipótese do § 2º do art. 27, da apresentação, pela OSC, de registro de imóvel, certidão de
inteiro teor ou certidão de ônus real do imóvel, emitida nos últimos doze meses a contar da data de apresentação
da proposta de plano de trabalho, ou de documento que comprove a situação possessória pela OSC.
§ 1º – Sem prejuízo de outros documentos previstos na legislação, para fins de comprovação da situação
possessória, admitem-se quaisquer dos seguintes documentos originais ou autenticados:
I – escritura pública de doação;
II – escritura pública de compra e venda;
III – contrato ou compromisso irretratável e irrevogável de constituição de direito real sobre o imóvel, na forma
de cessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, aforamento
ou direito de superfície registrado em cartório, pelo prazo mínimo de dez anos, atendidos os seguintes
requisitos:
a) o proprietário que firmar a constituição do direito real não poderá exercer qualquer tipo de gerência ou
ingerência sobre a área do imóvel, tampouco obstar ou limitar o livre acesso à população beneficiada;
b) estando a área do imóvel cedido localizada integralmente dentro de propriedade particular, a validade da
constituição do direito real ficará condicionada à efetiva e preliminar constituição da respectiva servidão de
passagem até o local do objeto do instrumento, não podendo haver qualquer tipo de restrição ou obstrução de
acesso à população beneficiada;
IV – título de legitimação de posse para fins de moradia, obtido nos termos da legislação específica;
V – contrato de comodato ou de aluguel pelo prazo mínimo de dez anos a contar da data da apresentação da
proposta;
VI – sentença favorável aos ocupantes, transitada em julgado, proferida em ação judicial de usucapião ou
concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos do art. 183 da Constituição Federal e da Lei Federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
VII – em área remanescente de projeto de reforma agrária, independente da fase em que se encontre o mesmo,
um dos seguintes documentos:
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a) título de doação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra;
b) contrato de cessão ou de concessão de uso pelo Incra pelo prazo mínimo de dez anos;
c) declaração de autorização pelo Incra para realização da reforma ou obra de interesse social, caso iniciado o
processo de doação, cessão ou concessão de uso;
VIII – em área remanescente de quilombos, certificada nos termos do § 4º do art. 3º do Decreto Federal nº
4.887, de 20 de novembro de 2003, um dos seguintes documentos:
a) cópia da publicação, no Diário Oficial da União, de portaria do Incra ou documento equivalente que
reconheça os limites da área ocupada pela comunidade remanescente de quilombo;
b) cópia da certidão de registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos, emitida
pela Fundação Cultural Palmares ou declaração equivalente de que a área objeto da parceria é ocupada por
comunidade remanescente de quilombo;
IX – em área de comunidade indígena, documento expedido pela Fundação Nacional do Índio – Funai;
X – em área inserida em Zona Especial de Interesse Social – Zeis –, instituída na forma prevista na Lei Federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, cumulativamente:
a) cópia da publicação, em Diário Oficial, da lei estadual, municipal ou distrital federal instituidora da Zeis;
b) demonstração de que o imóvel beneficiário do investimento se encontra na Zeis instituída pela lei referida
na alínea “a”;
c) declaração firmada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de que os habitantes da Zeis serão
beneficiários de ações visando à regularização fundiária da área habitada para salvaguardar seu direito à
moradia;
§ 2º – Nos casos de imóvel pertencente a órgão ou entidade da administração pública diverso do órgão ou
entidade estadual parceiro, os documentos previstos neste artigo também deverão ser acompanhados de
expressa autorização do titular para a realização da reforma ou obra.
§ 3º – Em se tratando de situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia,
educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural, admitem-se
alternativamente aos documentos previstos no § 1º:
I – quando se tratar de área pública, declaração do Chefe do Poder Executivo Municipal, sob as penas do art.
299 do Código Penal, de que a OSC é detentora da posse da área objeto da intervenção ou de que a área é
considerada de uso comum do povo ou de domínio público;
II – quando se tratar de área privada, um dos seguintes documentos:
a) autorização formal do proprietário do terreno sobre o qual será executada a reforma ou obra, em documento
com firma reconhecida;
b) declaração do Chefe do Poder Executivo Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a área
é ocupada por famílias de baixa renda, em posse justa, mansa e pacífica por pelo menos cinco anos
fundamentada e tecnicamente reconhecida pelo órgão ou entidade estadual parceiro, acompanhada de parecer
favorável da Advocacia-Geral do Estado – AGE – em análise do caso concreto.
§ 4º – Sem prejuízo da possibilidade de comprovação da situação possessória prevista nos §§ 1º a 3º, a OSC
deve apresentar registro de imóvel, certidão de inteiro teor ou certidão de ônus reais do imóvel, emitida nos
últimos doze meses a contar da data de apresentação de proposta de plano de trabalho, sempre que o órgão ou
entidade estadual parceiro entender necessário para a segurança jurídica do ajuste.
§ 5º – Nas hipóteses de apresentação da documentação prevista no § 1º, no que for aplicável, a OSC deverá
comprovar a regularização da documentação do imóvel até o final da vigência da parceria, sob pena de incorrer
nas sanções legais cabíveis, em especial, na devolução dos recursos nos termos do art. 82.
§ 6º – Os documentos constantes dos incisos III e V do § 1º deverão ter firma reconhecida do proprietário do
imóvel.
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§ 7º – Na hipótese prevista no inciso V do § 1º, não poderá ser aceito contrato contendo cláusula que
impeça a indenização de benfeitorias, devendo a OSC apresentar, para a celebração da parceria,
compromisso formal assumido pelo proprietário do imóvel de que indenizará o órgão ou entidade
estadual parceiro por todas as benfeitorias realizadas no imóvel em caso de resolução do contrato de
comodato ou de aluguel em prazo inferior a dez anos a contar da apresentação da proposta de plano
de trabalho.
§ 8° – Na hipótese do inciso III do § 1°, fica a OSC responsável pela observância do cumprimento do
objeto ajustado pelo respectivo período da mencionada cessão ou equivalente, sob pena de aplicação
de penalidades conforme legislação vigente.
Art. 29 – A proposta de plano de trabalho para a celebração de termo de colaboração ou de fomento que
envolva ou inclua a execução de reforma ou obra também dependerá, salvo hipótese do § 2º do art. 27, da
apresentação, pela OSC, de planilha orçamentária de custos e memorial de cálculo dos quantitativos físicos,
cujos valores não podem ser superiores aos contidos em bancos de preços para obras mantidas pela Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop – ou outras tabelas mantidas pela administração pública.
Parágrafo único – Caso a execução da reforma ou obra seja realizada diretamente pela OSC, os recursos
repassados deverão ser utilizados exclusivamente na aquisição de materiais de construção e na contratação de
prestação de serviços.
Art. 30 – A proposta de plano de trabalho que envolva a realização de serviços de reforma de equipamentos e
de bens móveis deverá vir acompanhada de comprovação de que a relação custo-benefício seja superior à de
aquisição de novo bem.
Art. 31 – A proposta de plano de trabalho para celebração de termo de colaboração ou de fomento, que envolva
a execução de serviço, evento ou aquisição de bens, salvo hipótese do § 2º do art. 27, deverá ser acompanhada
de comprovação de compatibilidade dos custos com os preços de mercado e sua adequação ao valor total da
parceria.
§ 1º – Com vistas a demonstrar a compatibilidade dos custos unitários com os preços de mercado e sua
adequação ao valor total da parceria, a OSC deverá apresentar, no mínimo, três orçamentos, emitidos,
preferencialmente, nos últimos três meses anteriores à data da proposta.
§ 2º – Serão permitidos orçamentos extraídos de sítio eletrônico de fornecedores na Rede Mundial de
Computadores – internet –, desde que o bem ou serviço orçado tenha a mesma especificação dos itens da
planilha detalhada e o documento da consulta seja identificado com o endereço e a data da pesquisa.
§ 3º – O órgão ou entidade estadual parceiro poderá dispensar os orçamentos, desde que com justificativa da
área técnica devidamente fundamentada, demonstrando adequação do valor definido ao necessário para
conclusão do objeto e anuência do administrador público, mediante verificação de outros parâmetros como
outras parcerias da mesma natureza, cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
§ 4º – Na planilha detalhada devem ser relacionados os itens a serem adquiridos ou contratados durante a
execução do termo de colaboração ou de fomento, com a respectiva descrição, quantitativos e custos unitários,
considerando um valor entre a média e o menor dos preços orçados.
§ 5º – O administrador público poderá autorizar, mediante justificativa técnica, que materiais de consumo
sejam descritos, na planilha detalhada, por grupos e classes de materiais disponíveis no Portal de Compras –
www.compras.mg.gov.br –, com o respectivo valor global.
Art. 32 – Observado o disposto no inciso XII do art. 3º, quando o objeto da parceria envolver a execução de
serviço ou realização de evento, o órgão ou entidade estadual poderá exigir o detalhamento, pela OSC, da
proposta do serviço ou do evento a ser executado, que deverá conter, no mínimo, o escopo do projeto, os
objetivos específicos, os benefícios esperados, o cronograma de realização, o público alvo e o eventual valor
cobrado dos beneficiários, e, no caso de evento, também a data de sua realização, a forma de divulgação, as
atrações, a descrição do local e da estrutura física, sem prejuízo de outras informações que o órgão ou entidade
estadual parceiro entender pertinentes.
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Art. 33 – Quando estiver prevista, na proposta de plano de trabalho de OSC para a celebração de termo de
colaboração ou de fomento, remuneração da equipe de trabalho, a OSC deverá apresentar planilha de
detalhamento de despesas de pessoal, observado o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sem
prejuízo do inciso VII do § 1º do art. 40 deste decreto.
§ 1º – A planilha de detalhamento de despesas de pessoal de que trata o caput deverá incluir as funções que
seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício, despesas com pagamentos
de impostos, inclusive contribuição previdenciária patronal, contribuições sociais, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS –, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas.
§ 2º – A atuação dos profissionais deverá estar vinculada diretamente à execução do objeto e os valores devem:
I – corresponder às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a
execução da função a ser desempenhada pelo trabalhador;
II – ser compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a OSC, acordos e convenções coletivas de
trabalho e não superior, em seu valor bruto e individual, ao teto da remuneração do Governador;
III – ser proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado ao objeto da parceria, inclusive
no tocante a verbas rescisórias.
§ 3º – É permitida a inclusão de despesas relativas a dirigentes e empregados contratados antes da celebração
da parceria, desde que incumbidos do exercício de ação, etapa, fase ou atividade do plano de trabalho aprovado,
nos termos da legislação civil e trabalhista, observados, especialmente, o caput e os §§ 1º, 2º e 6º.
§ 4º – É vedado à administração pública ou aos seus agentes praticar atos de ingerência na seleção e na
contratação de pessoal pela OSC que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços
na referida organização.
§ 5º – A planilha de detalhamento de despesas de pessoal deverá incluir memória de cálculo do rateio da
despesa proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de
fontes de recursos no custeio.
§ 6º – O pagamento de direitos trabalhistas, encargos sociais e verbas rescisórias de que trata o caput poderá
ser realizado após o término da vigência da parceria e deverá referir-se ao período de atuação do profissional
na execução do plano de trabalho, devendo a OSC parceira reservar os recursos para o pagamento em outra
conta bancária em seu nome.
§ 7º – A OSC parceira deverá apresentar na prestação de contas final memória de cálculo específica dos
recursos reservados para pagamento posterior de direitos trabalhistas, encargos sociais e verbas rescisórias,
extrato da conta bancária demonstrando a reserva dos recursos e declaração de que os recursos necessários
para cumprimento da legislação trabalhista foram devidamente repassados pelo órgão ou entidade estadual
parceiro, sendo responsabilidade exclusiva da OSC o futuro adimplemento das obrigações.
§ 8º – O pagamento de remuneração de equipe contratada pela OSC, com recursos da parceria, não gera vínculo
trabalhista com a administração pública do Poder Executivo estadual.
Art. 34 – Caso a proposta de plano de trabalho envolva serviço de reforma de bem móvel, para verificação da
relação custo-benefício de que trata o art. 30, a OSC deverá apresentar, no mínimo, três orçamentos da
aquisição de um novo bem e três relativos à reforma do bem existente.

Seção VIII
Do Chamamento Público
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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos,
especialmente quanto às seguintes características:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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I - objetos;
II - metas;
III - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - custos;
V - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados.
13.204, de 2015)

(Redação dada pela Lei nº

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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 18 – Para a celebração das parcerias previstas neste decreto, o órgão ou entidade estadual deve realizar
chamamento público para selecionar as OSCs para execução do objeto.
§ 1o O edital do chamamento público especificará, no mínimo:
Art. 19 – O procedimento de chamamento público será regido por disposições estabelecidas em edital,
observadas as normas, os critérios e os procedimentos básicos definidos na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e
neste decreto.
I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
nº 13.204, de 2015)

(Redação dada pela Lei

§ 1º – O edital do chamamento público deverá conter, no mínimo:
I – a dotação orçamentária, com saldo suficiente para viabilizar a celebração da parceria ou, no caso de
parcerias plurianuais ou a serem celebradas em exercícios posteriores, a indicação de previsão dos créditos
necessários para garantir a execução futura no Plano Plurianual de Ação Governamental;
II - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - o objeto da parceria;
II – a descrição do objeto da parceria;
VI – a possibilidade de atuação em rede, nos termos do Capítulo V;
IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
III – datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas, bem como o modelo de formulário
da proposta;
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 pela
Lei nº 13.204, de 2015)
VII – os requisitos mínimos e condições de habilitação a serem preenchidos pelos interessados, observado o
art. 28 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
VIII – datas, etapas e critérios objetivos de valoração e classificação das propostas ou das OSCs participantes,
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos,
sendo obrigatória a verificação do grau de adequação da proposta aos objetivos específicos da política, do
programa ou da ação em que se insere a parceria e ao valor de referência ou teto constante do edital, quando
for o caso;
IX – a forma e o prazo para a divulgação dos resultados da seleção;
VI - o valor previsto para a realização do objeto;
IV – o valor de referência para a realização do objeto da parceria, no termo de colaboração, ou teto, no termo
de fomento;
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V – a exigência de oferecimento de contrapartida mínima em bens ou serviços, economicamente mensuráveis,
quando for o caso, desde que justificado pelo órgão ou entidade estadual;
VII - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

X – fase recursal, incluindo os mecanismos simplificados para assegurar o contraditório e a ampla defesa;
IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;
13.204, de 2015)

(Redação dada pela Lei nº

XI – a minuta do instrumento de parceria;
XII – a forma e o prazo para esclarecimentos de dúvidas acerca do edital;
XIII – o prazo de validade do chamamento público, que não será superior a vinte e quatro meses, incluídas
eventuais prorrogações.
Art. 102 – A Segov e a AGE elaborarão minutas padrão do edital de chamamento público, do instrumento de
parceria e de seus termos aditivos.
Parágrafo único – O órgão ou entidade estadual parceiro poderá adaptar as minutas padrão a serem utilizadas
para a formalização da parceria e seus aditamentos, considerando suas especificidades, desde que observadas
as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto.
X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 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 circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos:
(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
I - 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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
II - 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.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 19 (...)
§ 2º – O edital de chamamento público poderá prever requisito ou critério de valoração:
I – relacionado com documentos complementares previstos no art. 27, sendo que a apresentação de documento
durante as etapas do chamamento dispensará a sua reapresentação no momento da formalização;
II – destinado à promoção do desenvolvimento sustentável, bem como de medidas de acessibilidade
compatíveis com as características dos objetos das parcerias, definidos em legislação específica;
III – que restrinja ou pontue de forma valorada propostas de OSCs sediadas ou com representação atuante e
reconhecida no Estado, bem como cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades
ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.
§ 3º – Nos termos do art. 2º-A e do § 2º do art. 24 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, o edital poderá incluir
cláusulas e condições que sejam amparadas em circunstância específica relativa aos programas e às políticas
públicas setoriais, desde que considerada pertinente e relevante, podendo abranger critérios de pontuação
diferenciada, cotas, delimitação territorial ou da abrangência da prestação de atividades ou da execução de
projetos, editais exclusivos ou estratégias voltadas para público-alvo determinado.
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§ 4º – Deverão constar do edital a documentação a ser apresentada no momento da formalização, observado o
§ 3º e os arts. 26 e 27.
§ 5º – Quando exigida, no edital, a contrapartida mínima em bens e serviços, nos termos do inciso V do § 1º,
a OSC deverá apresentar memória de cálculo que permita mensurar economicamente o valor dos bens e
serviços, vedado o depósito do valor correspondente.
§ 6º – Quando não houver exigência de contrapartida no edital, nos termos do inciso V do § 1º, é facultada à
OSC oferecer contrapartida financeira ou em bens e serviços, sendo vedado ao órgão ou à entidade estadual
parceira considerá-la como critério de valoração ou classificação no chamamento público.
Art. 25.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na
internet, com antecedência mínima de trinta dias.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 20 – O órgão ou entidade estadual parceiro deverá disponibilizar o edital na íntegra em seu sítio eletrônico
e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias, no mínimo trinta dias antes da data marcada para a sessão de
avaliação das propostas ou parceiros.
§ 1º – O extrato será publicado no Diário Oficial do Estado e deverá indicar o local e os endereços eletrônicos
nos quais os interessados poderão obter a versão integral do edital.
§ 2º – O órgão ou entidade estadual parceiro além de observar o disposto no caput, adotará, sempre que
possível, meios alternativos de acesso aos editais de chamamento público, de forma a permitir o conhecimento
dos processos de seleção nos casos de ações que envolvam comunidades tradicionais, povos indígenas e
quilombolas e outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à informação pelos meios tradicionais de
comunicação.
§ 3º – Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que deu a do texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
§ 4º – É facultada ao órgão ou entidade estadual parceiro a realização de sessão pública para dirimir dúvidas
acerca do edital, devendo constar, em seu sítio eletrônico e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias, a data
e o local de sua realização.
Parágrafo único. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 19 (...)
§ 7º – As propostas deverão ser apresentadas, na data marcada, para a sessão de avaliação ou durante período
específico, conforme estabelecido no edital.
§ 8º – O critério de julgamento não poderá se restringir ao valor apresentado para a proposta, observado o
disposto no § 5º do art. 27 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 9º – Para orientar a elaboração das propostas pela OSC, o edital de chamamento público conterá dados e
informações sobre a política, o plano, o programa ou a ação que consistirão:
I – nos casos de celebração de termo de colaboração, de referências específicas para a descrição de metas a
serem atingidas pelas ações a serem executadas e para definição de indicadores;
II – nos casos de celebração de termo de fomento, de diretrizes para a construção dos objetivos, metas e
indicadores dos projetos.
§ 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 18 (...)
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§ 10 – O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos específicos
alimentados por renúncia fiscal poderá ser realizado para aprovação de propostas de captação de recursos pela
OSC, desde que respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto.
Art. 21 – O procedimento de chamamento público será constituído de uma etapa eliminatória e outra
classificatória.
§ 1º – A etapa eliminatória tem como objetivo a análise da documentação da proposta ou das OSCs
interessadas, observado o atendimento de requisitos mínimos.
§ 2º – As propostas ou OSCs interessadas aprovadas na etapa eliminatória serão classificadas e selecionadas
de acordo com os critérios objetivos de valoração e classificação previstos no edital.
§ 3º – Será eliminada a OSC cuja proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou que não contenha
as seguintes informações:
I – descrição da realidade que será objeto da parceria e o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos
propostos;
II – ações a serem executadas, metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e indicadores que aferirão
o cumprimento das metas;
III – prazo para a execução das atividades e para o cumprimento das metas;
IV – valor global.
§ 4º – Na hipótese do § 10 do art. 18, fica dispensada a realização da etapa classificatória.
Art. 22 – As propostas apresentadas nos chamamentos públicos serão julgadas por comissão de seleção
instituída por meio de ato publicado no Diário Oficial do Estado que será composta por agentes públicos, sendo
pelo menos um membro servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal da administração pública do
Poder Executivo estadual.
§ 1º – O órgão ou entidade estadual parceiro poderá criar uma ou mais comissões de seleção, conforme sua
organização e conveniência administrativa.
§ 2º – No ato que institui a comissão de seleção deverá constar os respectivos suplentes, que deverão ter regime
jurídico equivalente ao do membro titular.
§ 3º – O membro da comissão de seleção pode participar simultaneamente de outras comissões do órgão ou
entidade estadual parceiro, inclusive de comissão de monitoramento e avaliação.
§ 4º – Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado, exigida sua imparcialidade.
§ 7º – A comissão poderá requisitar profissionais que atuem na área relativa ao chamamento público para
auxiliar na análise das propostas, observado o § 5º.
§ 8º – O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos específicos
poderá ser realizado pelos respectivos conselhos gestores, conforme legislação específica, respeitadas as
exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto.
§ 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.
(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5º – O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo, caso tenha
mantido relação jurídica, nos últimos cinco anos, com alguma das OSCs em disputa, tais como:
I – ser ou ter sido associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou trabalhador de OSC participante do processo
seletivo;
II – ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos dirigentes de OSC participante do
processo seletivo;
III – ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer OSC participante do processo seletivo;
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IV – ter efetuado doações para OSC participante do processo seletivo;
V – ter interesse direto ou indireto na parceria;
VI – ter amizade íntima ou inimizade notória com dirigentes da OSC participante do processo seletivo.
§ 3o Configurado o impedimento previsto no § 2o, deverá ser designado membro substituto que possua
qualificação equivalente à do substituído.
§ 6º – O agente público deverá registrar seu impedimento ao presidente da Comissão de Seleção ou ao
administrador público, que providenciará sua substituição pelo respectivo suplente.
§ 4o A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto
no art. 26.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 24 – O órgão ou entidade estadual parceiro divulgará, em seu sítio eletrônico e no Portal de Convênios de
Saída e Parcerias, o resultado do chamamento público com a lista classificatória das OSCs.
§ 1º – As OSCs poderão apresentar recurso, na forma prevista no edital, no prazo de cinco dias contados da
publicação de que trata o caput, à comissão de seleção ou, quando for o caso, ao conselho gestor do fundo, que
terá o prazo de cinco dias, contados do recebimento, para reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso
ao administrador público, que deverá proferir decisão final no prazo de cinco dias.
§ 2º – Após o transcurso do prazo, sem interposição de recurso ou emissão de decisão definitiva, o órgão ou
entidade estadual parceiro deverá homologar e divulgar o resultado definitivo na forma do caput.
§ 5o 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)
§ 6o A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da
parceria.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3º – A seleção de OSCs não gera direito subjetivo à celebração da parceria.
§ 4º – Observada a ordem de classificação, os selecionados poderão ser chamados para celebrar a parceria,
desde que observada a validade do chamamento público prevista no edital.
Art. 23 – O chamamento público poderá ser revogado em qualquer etapa, total ou parcialmente, por decisão
devidamente motivada pelo órgão ou entidade estadual, não subsistindo direito de indenização aos
interessados.
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 24 (...)
§ 5º – O edital estabelecerá prazo preclusivo de no máximo quinze dias para comprovação do atendimento aos
requisitos de habilitação, previstos nos arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e cumprimento do
disposto nas Seções III e IV deste capítulo, bem como para assinatura da parceria pela OSC selecionada e
convidada para celebração.
§ 1o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 6º – Na hipótese da OSC classificada em primeiro lugar não atender aos requisitos de habilitação, a OSC
classificada em segundo poderá ser convidada a celebrar a parceria, e assim sucessivamente, caso em que
proceder-se-á à verificação de que trata o § 5º.
§ 2o Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1o aceite celebrar a parceria, procederse-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e
34.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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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 observará o disposto nesta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 18 (...)
§ 1º – O disposto no caput não se aplica a termos de colaboração ou de fomento que prevejam o repasse de
recursos decorrentes de emendas parlamentares à lei estadual orçamentária anual propostas por deputados
estaduais, bancadas e comissões, bem como a acordos de cooperação que não envolvam celebração de
comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial.
Art. 5º – São aplicáveis ao acordo de cooperação as regras e os procedimentos dispostos no Capítulo I
(DISPOSIÇÕES PRELIMINARES) e, no que couber, o disposto nos Capítulos II (DA TRANSPARÊNCIA E
DA PARTICIPAÇÃO), III (DA CELEBRAÇÃO), V ao IX (DA ATUAÇÃO EM REDE, DA ALTERAÇÃO,
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO e DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS) e na Seção III (Do monitoramento e avaliação) do Capítulo IV (DA EXECUÇÃO).
§ 1º – A Seção I (Do Chamamento Público) do Capítulo III (DA CELEBRAÇÃO) não se aplica ao acordo de
cooperação, salvo quando o objeto envolver a doação de bens, comodato ou qualquer forma de
compartilhamento de recurso patrimonial.
§ 2º – As regras e os procedimentos dispostos na Seção III (Do monitoramento e avaliação) do Capítulo IV
(DA EXECUÇÃO) e nos Capítulos V ao VII (DA ATUAÇÃO EM REDE, DA ALTERAÇÃO e DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS) poderão ser afastados quando a exigência for desproporcional à complexidade
do acordo de cooperação, mediante justificativa prévia e anuência do administrador público.
Art. 95 – A indicação nominal da OSC beneficiada com recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis
orçamentárias anuais, de que trata o § 1º do art. 18, será realizada no Sigcon-MG – Módulo Saída – conforme
cronograma definido pela Segov.
Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
I - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz
social;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa
comprometer a sua segurança;
IV - (VETADO).
V - (VETADO);

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que
executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 18 (...)
§ 3º – Observada a política objeto da parceria e o inciso III-A do art. 2º da Lei Federal nº 13.019, de 2014, para
fins de dispensa de chamamento para a celebração de parcerias para a execução de atividade voltada ou
vinculada a serviços de educação, saúde e assistência social, prevista no inciso VI do art. 30 da Lei Federal nº
13.019, de 2014, consideram-se credenciadas as OSCs que receberem atestado ou certificado nos termos da
legislação específica, respectivamente pelos seguintes órgãos: I – Secretaria de Estado de Educação; II –
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; III – Secretaria
de Estado de Saúde; IV – Sedese.
Art. 110 – Para fins da dispensa de chamamento público, a que se refere o § 3º do art.18, o credenciamento
deverá ser regulamentado por meio de resolução editada em conjunto pelo Secretário da Pasta gestora da
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política, pelo Secretário de Estado de Governo e pelo Controlador-Geral do Estado, sendo obrigatória a
observância das normas específicas das políticas públicas setoriais de educação, saúde e assistência social.
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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual
sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - 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 § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 18 (...)
§ 2º – O chamamento público de que trata o caput poderá ser dispensado ou inexigível nos casos previstos nos
arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4º – A autoridade competente para assinatura da parceria deverá justificar a dispensa ou inexigibilidade do
chamamento público, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5º – Sob pena de nulidade da parceria, o extrato da justificativa disposta no § 4º deverá ser publicado na
mesma data de formalização do ajuste no Diário Oficial do Estado, bem como no sítio eletrônico do órgão ou
entidade estadual parceiro e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias a fim de garantir a efetiva
transparência, bem como assegurar o direito a eventual impugnação.
§ 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 6º – Admite-se a impugnação à justificativa por qualquer interessado, por escrito, ao órgão ou entidade
estadual, em até cinco dias da publicação, cujo teor deve ser analisado, motivadamente, pelo dirigente máximo,
no prazo máximo de cinco dias do recebimento da impugnação, sobrestando, neste caso, a publicação do
extrato do ajuste.
§ 7º – O extrato da decisão sobre a impugnação deverá ser publicado nos termos do § 5º.
§ 3o 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.
§ 8º – Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou
inexigível o chamamento público.
§ 4o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 9º – As hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º não afastam a aplicação dos demais dispositivos da Lei Federal nº
13.019, de 2014, e deste decreto.
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Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento
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 pela Lei nº 13.204, de
2015)
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II -

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - 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;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - possuir:

(Incluído pela 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 específico de cada ente na hipótese de
nenhuma organização atingi-los; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 24 (...)
§ 7º – O tempo mínimo de dois anos de existência exigido na alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal
nº 13.019, de 2014, pode ser reduzido por ato específico do dirigente máximo do órgão ou entidade estadual
parceiro na hipótese de nenhuma organização atingi-lo.
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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.
(Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
§ 1o
I.

Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2o Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III as organizações religiosas.
pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Incluído

§ 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 III.
(Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4o (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5o Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de
capacidade instalada prévia.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão
apresentar:
Art. 25 – As OSCs que pretendam celebrar parceria com órgão ou entidade estadual deverão realizar cadastro
prévio no Cagec.
§ 1º – Para cadastro no Cagec, a OSC deverá apresentar documentos que demonstrem habilitação jurídica,
regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e tributária, nos termos dos arts. 33 e 34 e incisos IV e V do art.
39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
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§ 2º – A OSC deverá manter permanentemente atualizada a documentação exigida, sob pena de caracterizar
situação inapta no Cagec.
§ 3º – A irregularidade será caracterizada pelo descumprimento de exigência para o cadastro e pela existência
de documento com validade expirada ou em análise pelo Cagec.
§ 4º – Verificada falsidade de qualquer documento apresentado para o cadastro, o órgão ou entidade estadual
parceiro notificará o Cagec e rescindirá a parceria, observado o disposto no art. 90, sem prejuízo da apuração
de responsabilidade administrativa, civil e penal.
Art. 99 – Enquanto o Cagec não contemplar a documentação de que trata o § 1º do art. 25, a OSC parceira
deverá apresentar os documentos para o órgão ou entidade estadual parceiro, observado o art. 28 da Lei Federal
nº 13.019, de 2014.
I - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo
com a legislação aplicável de cada ente federado;
III - 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;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV -(revogado);

(Redação dada pela 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;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (VETADO):
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - (VETADO).
Art. 38 – Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos dos arts. 26 a 34
ou quando a OSC estiver irregular no Cagec ou em outro cadastro previsto no § 5º do art. 35, o órgão ou
entidade estadual parceiro poderá notificar a OSC para, no prazo máximo de quinze dias, regularizar a
documentação ou sua situação, sob pena de não celebração da parceria.
Parágrafo único – O prazo do caput poderá ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação
fundamentada da OSC e autorização pelo administrador público.
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:
Art. 17 – Quando o objeto da parceria a ser celebrada for afeto aos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos
e tribais, o órgão ou entidade estadual deverá consultar os povos interessados, inclusive, por meio de suas
instituições representativas, antes de decidir pela celebração, mediante prévio chamamento público ou não,
nos termos da Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169, de 27 de junho de 1989,
promulgada pelo Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004.

I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;
II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
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III - 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:
Art. 35 – As áreas técnicas do órgão ou entidade estadual parceiro analisarão a proposta de plano de trabalho
e a documentação apresentada, nos termos dos arts. 26 a 34, e efetuarão eventuais ajustes e complementações,
observados os termos e as condições da proposta e do edital.
§ 1º – Os ajustes devem ser acordados com a OSC parceira, especialmente, na hipótese de termo de fomento,
devendo o plano de trabalho estar de acordo com as informações já apresentadas na proposta classificada,
quando a seleção tiver sido realizada mediante prévio chamamento público, observados os termos e as
condições constantes no edital.
§ 2º – Após os ajustes, as áreas técnicas emitirão pareceres técnicos fundamentados e os incluirão no SigconMG – Módulo Saída, bem como a minuta do instrumento da parceria a ser celebrada.
§ 3º – As áreas técnicas deverão, se for o caso, ajustar o cronograma de desembolso da contrapartida no plano
de trabalho e da previsão de execução da contrapartida não financeira.
§ 4º – As áreas técnicas incluirão o nome completo e matrícula dos servidores ou empregados públicos
designados como gestores da parceria e como membros da comissão de monitoramento e avaliação, bem como
o programa de governo e a dotação orçamentária relativos ao repasse no plano de trabalho, mediante
manifestação prévia do setor responsável pelo planejamento e orçamento ou do setor equivalente.
§ 5º – As áreas técnicas deverão juntar aos autos:
I – certificado atualizado do Cagec, demonstrando a regularidade da OSC nesse cadastro e no Siafi-MG;
II – atestado ou comprovante de ausência de registro no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas – Cadin-MG –, nos termos do art. 10 do Decreto nº 44.694, de 28
de dezembro de 2007;
III – atestado ou comprovante de ausência de registro no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública do Poder Executivo Estadual – Cafimp –, nos termos do inciso V do
art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e do art. 52 do Decreto nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012;
IV – atestado ou comprovante de ausência de registro no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos
Impedidas – Cepim –, nos termos do inciso V do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e do Decreto
Federal nº 7.592, de 28 de outubro de 2011.
§ 6º – A juntada dos documentos previstos nos incisos II a IV do § 5º fica dispensada se no certificado do
Cagec constar a situação regular desses documentos.
§ 7º – As áreas técnicas emitirão parecer pronunciando expressamente sobre:
I – mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada, bem como sobre as
adequações eventualmente realizadas na proposta;
II – documentação anexada, justificando a ausência de documento, quando dispensado, nos termos da
legislação;
III – interesse público recíproco na realização da parceria, especialmente no tocante à afinidade de atribuições
e competências dos parceiros com o objeto da parceria e com o programa;
IV – adequação do valor da parceria ao necessário à execução plena do objeto e sua compatibilidade com os
preços de mercado e a verificação do cronograma de desembolso;
V – avaliação do disposto no art. 33, quando houver remuneração de equipe de trabalho com recursos da
parceria;
VI – quando houver previsão de custos indiretos no plano de trabalho, a avaliação fundamentada de que eles
são indispensáveis e proporcionais à execução do objeto, nos termos do art. 54;
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VII – quando houver previsão de realização de pagamento em espécie, a avaliação fundamentada da
impossibilidade física do uso desta modalidade de pagamento e o limite máximo estabelecido, nos termos do
inciso X do art. 40.
VIII – 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;
IX – viabilidade de execução da parceria e da adequação do projeto, se houver, e o atendimento às normas
técnicas pertinentes.
§ 8º – O disposto neste artigo aplica-se também a acordos de cooperação, salvo no tocante ao registro no
Sigcon-MG – Módulo Saída.
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;
c) da viabilidade de sua execução;

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

d) da verificação do cronograma de desembolso;

(Redação dada pela 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) (Revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
i) (Revogada);

(Redação dada pela 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 37 – O processo de celebração da parceria deverá ser analisado e aprovado pela área jurídica.
Parágrafo único – O parecer jurídico acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade da celebração da
parceria e sobre a minuta do instrumento deverá ser inserido no Sigcon-MG – Módulo Saída.
§ 1o Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a
exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no
termo de colaboração ou de fomento.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 39 – Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, o § 7º do art. 35 e o art.
37, 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.
§ 3o 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.
§ 4o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

o

§ 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.
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§ 6o 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 partícipes.
§ 7o Configurado o impedimento do § 6o, 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 pela Lei nº 13.204,
de 2015)
Art. 62 – A execução das parcerias pode se dar por atuação em rede de duas ou mais OSCs, a ser formalizada
mediante assinatura de termo de atuação em rede, desde que previsto no instrumento da parceria.
§ 1º – A atuação em rede pode se efetivar pela realização de ações coincidentes, quando há identidade de
intervenções, ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto da parceria.
§ 2º – A rede deve ser composta por:
I – uma OSC celebrante da parceria com o órgão ou entidade estadual parceiro, que ficará responsável pela
rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da
execução do objeto;
II – uma ou mais OSCs executantes e não celebrantes da parceria, que deverão executar ações relacionadas ao
objeto da parceria definidas em comum acordo com a OSC celebrante.
§ 3º – A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica
e operacional da OSC celebrante.
Art. 63 – A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSCs executantes e não
celebrantes por meio de termo de atuação em rede.
§ 1º – O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, estabelecendo, no mínimo, as
ações, metas e prazos que serão desenvolvidas pela OSC executante e o valor a ser repassado pela OSC
celebrante.
§ 2º – A OSC celebrante deverá comunicar ao órgão ou entidade estadual parceiro a assinatura do termo de
atuação em rede, bem como sua eventual rescisão, no prazo de até sessenta dias contados da data da assinatura
ou rescisão respectivamente.
§ 3º – A OSC celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de atuação em rede, a
regularidade jurídica e fiscal da OSC executante e não celebrante, a ser verificada por meio dos seguintes
documentos:
I – comprovante de inscrição no CNPJ;
II – cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;
III – certidões previstas no inciso II do art. 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 4º – A OSC celebrante deve guardar os documentos previstos no § 3º e apresentá-los na prestação de contas
nos termos do art. 77.
§ 5º – Fica vedada a participação em rede de OSC executante e não celebrante que tenha mantido relação
jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da comissão de seleção responsável pelo chamamento público
que resultou na celebração da parceria.
I - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - 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)
Art. 64 – A OSC celebrante deverá apresentar, no momento da celebração da parceria, quando a atuação em
rede estiver prevista no plano de trabalho, ou durante a execução da parceria, na hipótese do § 2º do art. 63,
os seguintes documentos:
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I – comprovante de inscrição no CNPJ, para demonstrar que a OSC celebrante existe há, no mínimo, cinco
anos com cadastro ativo;
II – comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, podendo ser
admitidos:
a) declarações de OSCs ou de secretarias executivas, ou estruturas equivalentes, que compõem rede de que a
celebrante participa ou participou;
b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos da rede proponente ou
de outras redes de que a celebrante participa ou participou;
c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas 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:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - 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. 65 – A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.
§ 1º – Para fins do disposto no caput, os direitos e as obrigações da OSC celebrante perante a administração
pública do Poder Executivo estadual não podem ser sub-rogados à OSC executante e não celebrante.
§ 2º – O órgão ou entidade estadual parceiro avaliará e monitorará a OSC celebrante, que prestará informações
sobre as ações, metas e prazos em execução realizados pelas OSCs executantes e não celebrantes.
§ 3º – As OSCs executantes e não celebrantes deverão apresentar informações sobre a execução de ações,
prazos, metas e demais documentos e comprovantes de despesas necessários à prestação de contas pela OSC
celebrante da parceria, conforme descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do parágrafo único do art.
35-A da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 4º – O ressarcimento ao erário realizado pela OSC celebrante não afasta o seu direito de regresso contra as
OSCs executantes e não celebrantes.
§ 5º – Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, as OSCs
executantes e não celebrantes responderão subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebidos ou
pelo valor devido em razão de dano ao erário.
Art. 66 – É vedado à OSC transferir a execução no todo ou em parte do objeto da parceria.
Parágrafo único – A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a
capacidade técnica e operacional da OSC celebrante.
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.
Art. 107 – A OSC deverá conservar e não transferir o domínio dos bens imóveis e móveis permanentes
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria até a aprovação da prestação de contas final.
§ 1º – O bem será gravado com cláusula de inalienabilidade e a OSC parceira deverá formalizar promessa de
transferência da propriedade à administração pública do Poder Executivo estadual na hipótese de extinção da
organização da sociedade civil.
§ 2º – Na hipótese de extinção da OSC parceira, o bem permanente deverá ser retirado pela administração
pública do Poder Executivo estadual, no prazo de até noventa dias contados da data de notificação da
dissolução;
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§ 3º – Na hipótese de extinção da OSC parceira, quando não houver o interesse do órgão ou entidade estadual
parceiro no recebimento do patrimônio e quando o bem for inservível ou não tiver potencial para utilização
pela administração pública do Poder Executivo estadual, a Seplag poderá autorizar a transferência da
propriedade, pela OSC, a outra pessoa jurídica de igual natureza, nos termos do inciso III do art. 33 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014.
§ 4º – A transferência do domínio do bem permanente, inclusive sua alienação, e o descarte por deterioração
após a aprovação da prestação de contas final dependem de justificativa fundamentada da OSC, autorização
prévia do órgão ou entidade estadual parceiro e vinculação à mesma finalidade da parceria, devendo ser
formalizada por instrumento jurídico próprio.
Art. 37. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 41 – O órgão ou entidade estadual parceiro deverá publicar o extrato da parceria, contendo no mínimo:
I – número sequencial da parceria por órgão ou entidade estadual parceiro e ano de celebração;
II – identificação dos partícipes;
III – objeto;
IV – valor do repasse;
V – valor da contrapartida, quando for o caso;
VI – dotação do orçamento estadual;
VII – data de assinatura;
VIII – período da vigência;
IX – nome e matrícula do servidor ou empregado público designado como gestor da parceria, sempre que
possível.
§ 1º – A eficácia do instrumento da parceria e de seus aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Estado.
§ 2º – A publicação a que se refere o caput será providenciada pelo órgão ou entidade estadual parceiro, para
ocorrer até vinte dias contados da assinatura do instrumento.

Seção X
Das Vedações
Art. 4º – É vedada a celebração de parceria com:
I – pessoas naturais;
II – entidades privadas com fins lucrativos, salvo sociedades cooperativas nos termos da alínea “b” do inciso
I do art. 2º da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
III – sindicato de servidores públicos, associação de servidores públicos ou clube de servidores públicos,
excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal;
IV – OSC que esteja inadimplente com a administração pública do Poder Executivo estadual, ou com situação
inapta no Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais – Cagec –, salvo exceções previstas na
legislação;
V – OSC que se enquadre nas hipóteses do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da
sociedade civil que:
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I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - 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)
§ 4° – Para fins do inciso III do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, considera-se dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental:
I – o dirigente máximo e o adjunto de órgão ou entidade da administração pública do Poder Executivo estadual;
II – o chefe de gabinete, o subsecretário, o assessor-chefe e o superintendente, ou o ocupante de cargo
equivalente, do órgão ou entidade estadual parceiro;
III – o administrador público e o ordenador de despesas da parceria que não estejam inclusos nos incisos I e
II.
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

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

(Incluído pela

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período 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;
c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;
d) a prevista no inciso III 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 I, II
e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito 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.
Art. 44 (...)
Parágrafo único – Quando a OSC parceira incorrer nas vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019,
de 2014, é permitida a liberação de recursos nos 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 estadual parceiro, sob pena de responsabilidade solidária.
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§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto
não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou
seu dirigente.
§ 3o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, 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.
(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 5o A vedação prevista no inciso III 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)
Art. 4º (...)
§ 1º – Para fins do inciso V, a vedação prevista no inciso III do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, não
se aplica à celebração de parcerias com as associações de municípios e demais organizações da sociedade civil
que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, inclusive a OSC
de que trata o Decreto nº 6.477, de 22 de janeiro de 1962.
§ 2º – Na hipótese prevista no § 1º, fica 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.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único.

(Revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º – É vedada a celebração de parcerias que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente,
a delegação das funções de regulação, fiscalização, exercício do poder de polícia ou outras atividades
exclusivas de Estado, nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
Art. 36 – É vedada, na vigência do termo de colaboração ou de fomento, a celebração de nova parceria com a
mesma OSC e com idêntico objeto, considerando todos os seus elementos, a identificação dos parceiros, o
cronograma de execução, o plano de aplicação de recursos, o cronograma de desembolso do plano de trabalho,
bem como o projeto e a planilha de custos.
§ 1º – O disposto no caput não se aplica à parceria que constitua ações complementares, as quais deverão ficar
consignadas na instrução do termo de colaboração ou de fomento a ser celebrado.
§ 2º – É permitida a seleção e a execução dos preparativos para a celebração na vigência do termo de
colaboração ou de fomento, de modo a assegurar a publicação da nova parceria concomitantemente ao término
da vigência da parceria anterior, evitando-se, assim, a descontinuidade das atividades.
§ 3º – Aquele que, por ação ou omissão, praticar ou contribuir para a prática da conduta vedada no caput ficará
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.
Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3o 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 o. (Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
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Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 94 – O instrumento de parceria e respectivos termos aditivos, bem como a liberação de recursos, deverão
observar o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 1997, no que couber.

CAPÍTULO III
DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO
Seção I
Disposições Preliminares
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:
(Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 40 (...)
§ 6º – É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, na parceria, de cláusulas ou condições em desacordo com
o disposto neste decreto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente.
§ 8º – No instrumento de parceria deverá constar o número do CNPJ do órgão ou entidade da administração
pública do Poder Executivo estadual parceiro, salvo nas hipóteses em que o Secretário de Estado de Fazenda
decidir pela utilização do CNPJ principal do Estado de Minas Gerais.
§ 9º – Fica dispensada a inclusão, no instrumento de acordo de cooperação, das cláusulas previstas nos incisos
IV, V, VI, VII, IX, X, XIII e XVIII do caput.
I - a descrição do objeto pactuado;
Art. 40 – As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração ou de fomento ou
acordo de cooperação, conforme o caso, por instrumento que contenha preâmbulo com numeração sequencial
e qualificação completa das partes signatárias e dos respectivos representantes legais e que terá como cláusulas
essenciais:
I – a descrição do objeto pactuado;
II – a finalidade da parceria;
II - as obrigações das partes;
III – as obrigações das partes;
(...)
§ 1º – Na cláusula de que trata o inciso III do caput, deverão constar as seguintes obrigações da OSC:
I – manter o correio eletrônico, os telefones de contato e o endereço da OSC e de seu representante legal
atualizados no Cagec;
II – apresentar ao Cagec alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver;
III – informar ao órgão ou entidade estadual parceiro eventuais alterações dos membros da equipe de contato
da OSC para a parceria;
IV – não divulgar os dados a que tenha acesso em virtude da parceria ou repassá-los a terceiros, ainda que após
o término da vigência do ajuste, salvo com autorização expressa e formal do órgão ou entidade parceira ou em
virtude de legislação específica que determine a sua divulgação;
V – realizar a regularização da documentação do imóvel até o final da vigência da parceria, quando a OSC
apresentar documentos de comprovação da situação possessória de que trata o § 1º do art. 28, conforme o caso;
VI – encaminhar ao órgão ou entidade estadual parceiro, na prestação de contas anual e final, lista com nome
e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – dos trabalhadores que atuem na execução do objeto, quando o plano de
trabalho prever as despesas com remuneração da equipe de trabalho, nos termos do art. 33;
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VII – não contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive o que exerça cargo
em comissão ou função de confiança na administração pública do Poder Executivo estadual, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
VIII – não remunerar, a qualquer título, com os recursos da parceria:
a) membro de Poder;
b) servidor ou empregado público, inclusive o que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da
administração pública direta e indireta dos entes federados, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica
e na lei de diretrizes orçamentárias;
c) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de servidor
ou empregado público do órgão ou entidade estadual parceiro, salvo nas hipóteses previstas em lei específica
e na lei de diretrizes orçamentárias;
d) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou o patrimônio público
e eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores pelo prazo de dez anos a contar da condenação.
III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso;
de 2015)

(Redação dada pela Lei nº 13.204,

Art. 40 (...)
(...)
VI – o valor total e o cronograma de desembolso;
VII – a dotação orçamentária;
IV - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1o do art. 35;
nº 13.204, de 2015)

(Redação dada pela Lei

VIII – a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do art. 35 da Lei Federal nº 13.019, de
2014, e no § 6º do art. 19;
VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
XIV – a vigência e as hipóteses de prorrogação, inclusive no que se refere à prorrogação de ofício da vigência
do instrumento, antes do seu término, quando ocorrer atraso na liberação dos recursos;
XV – as formas de alteração das cláusulas pactuadas;
(...)
§ 7º – É vedada parceria por prazo indeterminado, devendo a vigência de termo de colaboração ou de fomento
e de acordo de cooperação com compartilhamento de recurso patrimonial considerar o prazo de execução do
respectivo objeto previsto no plano de trabalho e estar limitada a sessenta meses, levando-se em consideração
eventuais prorrogações.
VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;
Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação dada pela

Art. 40 (...)
(...)
XII – a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;
VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação 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 § 1o do art. 58 desta Lei;
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XI – a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação da periodicidade de apresentação de relatório
parcial de execução do objeto pela OSC e dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados pelo
órgão ou entidade estadual parceiro na atividade e, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico
nos termos previstos no § 1º do art. 58 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei;
XIII – a obrigatoriedade de restituição de recursos nos casos previstos na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e
neste decreto;
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
XVIII – a titularidade dos bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria
após o seu fim, quando for o caso;
XIX – os direitos de autor, os conexos e os de personalidade incidentes sobre conteúdo adquirido, produzido
ou transformado com recursos da parceria permanecerão com seus respectivos titulares, podendo o termo de
colaboração ou de fomento ou o acordo de cooperação prever a licença de uso para a administração pública do
Poder Executivo estadual, nos limites da licença obtida pela OSC parceira, quando for o caso, respeitados os
termos da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
devendo ser publicizado o devido crédito ao autor;
(...)
§ 2º – Na cláusula de que trata o inciso XVIII do caput, deverá constar a doação automática dos bens
permanentes adquiridos com recursos oriundos da parceria, no encerramento da vigência, para a OSC parceira,
devendo os bens doados serem utilizados para continuidade da execução de ações de interesse público pela
OSC, nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e do art. 107 deste decreto, salvo se houver
previsão contrária no instrumento.
§ 3º – O instrumento de parceria pode prever a titularidade dos bens permanentes, ao término da vigência da
parceria, para o órgão ou a entidade estadual parceira, quando necessários para assegurar a continuidade do
objeto pactuado ou outras políticas públicas, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução
direta do objeto pela administração pública do Poder Executivo estadual.
§ 4º – Na hipótese do § 3º, a OSC parceira deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final,
disponibilizar os bens para o órgão ou entidade estadual parceiro, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa
dias, após o qual a OSC não mais será responsável pelos bens.
XI - (revogado);

(Redação dada pela 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;
(Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 40 (...)
(...)
XVII – 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);

(Redação dada pela 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 específica, observado o disposto no art. 51;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IX – a obrigação da OSC de manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o
disposto no art. 51 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, quando for o caso;
X – a obrigação da OSC de observar as regras sobre utilização de recursos previstas nos arts. 45, 46 e 53 da
Lei Federal nº 13.019, de 2014, e o limite máximo para pagamento em espécie;
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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
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
XX – o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas aos
processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou de fomento ou acordos
de cooperação, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
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;
XVI – a faculdade dos parceiros 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 sessenta dias;
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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
XXI – 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);

(Redação dada pela 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;
IV – a responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
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.
(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
V – a responsabilidade exclusiva da OSC 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.
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 pela Lei
nº 13.204, de 2015)
I - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º – Constará como anexo do termo de colaboração ou de fomento ou do acordo de cooperação o plano de
trabalho, que deles será parte integrante e indissociável.
Art. 111 – Resolução Conjunta do Secretário de Estado de Governo e do Advogado Geral do Estado poderá
disciplinar a relação dos documentos para celebração de acordo de cooperação, termo de fomento, termo de
colaboração e termo aditivo.
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Art. 6º – A parceria que envolver recursos federais deverá observar a Lei Federal nº 13.019, de 2014, e o
disposto neste decreto.
§ 1º – O órgão ou entidade estadual, na execução de convênio ou contrato de repasse que envolvam recursos
federais, somente poderá celebrar termo de colaboração ou de fomento ou acordo de cooperação, para execução
do objeto conveniado, quando existir previsão expressa no instrumento firmado com a União.
§ 2º – O prazo de vigência da parceria de que trata o caput não poderá ser superior ao prazo de vigência do
convênio ou contrato de repasse federal que lhe deu origem e deverá ser estabelecido de modo que possibilite
a regular prestação de contas do órgão ou entidade estadual à União.

Seção II
Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil
Art. 43.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 44.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 52 – Na utilização dos recursos da parceria, a OSC deverá instruir suas contratações de serviços e
aquisições de bens com, no mínimo, os seguintes elementos:
I – cotação prévia de preços com três fornecedores diferentes, atas de registro de preços ou tabelas de preços
de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação, salvo se a
aquisição foi realizada por meio de compra direta, nos termos do § 2º.
II – justificativa da escolha do fornecedor ou prestador de serviços quando a escolha não ocorrer pelo menor
preço, demonstrando a compatibilidade com os valores praticados pelo mercado, incluindo, se for o caso,
apontamento de priorização da acessibilidade, da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento local como
critérios;
III – contrato firmado com o fornecedor ou prestador de serviços escolhido, se for o caso, e seus aditivos;
IV – certificação, que deverá ser efetuada por dois membros da OSC, de que os bens ou serviços adquiridos
com recursos da parceria foram recebidos ou efetuados em condições satisfatórias e em conformidade com o
plano de trabalho;
V – documentos originais relativos ao pagamento e à comprovação de despesas.
§ 1º – Fica dispensada a cotação prévia quando a contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens
adquiridos forem realizadas com o fornecedor que, consultado na celebração da parceria, houver apresentado
o menor preço e desde que ocorra no período de validade dos orçamentos já apresentados.
§ 2º – É permitida a contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da
parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, nas seguintes hipóteses:
a) quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de
natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou de limitações do mercado local de sua execução;
b) nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, no centro de abastecimento ou similar, realizadas
com base no preço do dia;
c) quando se tratar de serviços emergenciais para evitar a paralisação de serviço essencial à população.
§ 3º – Excepcionalmente, poderão ser aceitos recibos para a comprovação de despesas, mediante justificativa
da OSC e aprovação pelo administrador público, desde que corroborados por outros elementos de convicção.
§ 4º – O disposto neste artigo pode ser flexibilizado, conforme previsão no instrumento, para parcerias
referentes a programas de proteção a pessoas ameaçadas, tais como os previstos nas Leis nº 13.495, de 2000,
nº 15.473, de 2005, e nº 21.164, de 2014, exigindo-se, para tanto, que os documentos sejam previamente
classificados como sigilosos, observada a Lei Federal nº 12.527, de 2011, e o Decreto nº 45.969, de 2012.
§ 5º – A OSC deverá manter a guarda dos documentos previstos neste artigo para eventual conferência durante
o prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas.
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Art. 52-A – É vedada, na hipótese de utilização de recursos estaduais relativos à parceria, a
contratação de fornecedor ou prestador de serviço que:
I – conste no Cadin-MG ou, se for o caso, no Cafimp;
II – não apresentar Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais negativa ou positiva
com efeitos de negativa.
Parágrafo único – A OSC parceira deve consultar a situação do fornecedor ou prestador de serviço
selecionado nos cadastros acima, por meio de acesso a sítios eletrônicos disponíveis no Portal de
Convênios de Saída e Parcerias, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem.
Seção III
Das Despesas
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)
I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
2015)

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de

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 - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - (VETADO);
V - (revogado);
VI - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - (revogado):

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

d) (revogada).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 51 – A utilização dos recursos relativos a termos de colaboração e de fomento deverão observar o previsto
nos arts. 5º, 42, 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1º – Ficam vedadas na execução de termos de colaboração e de fomento:
I – a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento de parceria, ainda que em
caráter emergencial;
II – a realização de despesas:
a) em data anterior ou posterior à vigência da parceria;
b) a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar, o que não se confunde com os custos
indiretos previstos no art. 54;
c) com taxas bancárias, observado o art. 51 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
d) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos,
salvo se decorrentes de atrasos da administração pública do Poder Executivo estadual na liberação de recursos
financeiros;
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e) 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;
III – a realização de pagamentos:
a) após a vigência da parceria, salvo quando o fato gerador de despesa tenha ocorrido durante a sua vigência,
mediante justificativa da OSC parceira a ser avaliada na prestação de contas;
b) a qualquer título, inclusive diárias de viagem, ao servidor ou empregado público integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da administração pública direta ou indireta dos entes federados, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
IV – a requisição e a utilização, pela OSC parceira ou empresa contratada, de Cadastro Específico do Instituto
Nacional de Seguridade Social – CEI – vinculado a CNPJ utilizado por órgãos ou entidades do Estado.
(...)
§ 4º – É permitido o pagamento, posterior à vigência do instrumento celebrado, de verbas rescisórias, direitos
e encargos trabalhistas relativos a períodos de estabilidade, conforme o art. 33, desde que previstas no plano
de trabalho.
Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:
pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação dada

I - 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;
(Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
a) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - 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)
Art. 53 – Quando houver previsão no plano de trabalho de despesas com diárias de viagem, adiantamentos e
passagens de trabalhador da OSC parceira, aplica-se, no que couber, a legislação estadual específica, em
especial, os arts. 22, 24 a 26, os §§ 1º e 2º do art. 36 e os arts. 39, 40 e 42 do Decreto nº 47.045, de 14 de
setembro de 2016.
Parágrafo único – O valor da diária limita-se ao montante previsto na faixa I do Anexo I do Decreto nº 47.045,
de 2016, podendo o administrador público, excepcionalmente, autorizar a utilização de faixas superiores, desde
que com justificativa fundamentada da OSC, exigindo-se, em qualquer caso, a prestação de contas, conforme
os arts. 16 e 18 do Decreto nº 47.045, de 2016.
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da
parceria;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 54 – A utilização de recursos da parceria com custos indiretos somente será admitida quando essas
despesas constarem no plano de trabalho e desde que sejam indispensáveis e proporcionais à execução do
objeto da parceria.
§ 1º – Os custos indiretos poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel,
telefone, consumo de água e luz, remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica, elaboração de
projeto executivo para obras ou reformas, bem como obtenção de licenças e despesas de cartório,
condicionados à especificação de cada custo no plano de trabalho e justificativa técnica que deverá ser
aprovada pelo administrador público.
§ 2º – Não será considerado custo indireto indispensável o custeio da estrutura administrativa não relacionado
à execução do objeto.
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
213

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

§ 3º – Quando a OSC possuir mais de uma parceria ou desenvolver outros projetos ou atividades com a mesma
estrutura, deverá ser elaborada uma tabela de rateio de suas despesas fixas, utilizando como parâmetro a
proporcionalidade do uso efetivo na parceria.
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 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o 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.
(Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

o

§ 5 (VETADO).
Art. 47.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
Seção IV
Da Liberação dos Recursos

Art. 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: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 44 – A liberação de recursos guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto
da parceria e com o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 39 e art. 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, mediante:
I – observação do cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho;
II – regularidade da OSC nos cadastros previstos no § 5º do art. 35;
III – cumprimento das condicionantes estabelecidas no instrumento firmado;
IV – verificação da efetiva disponibilidade financeira do órgão ou entidade estadual parceiro;
V – atendimento do disposto no art. 6º do Decreto nº 46.281, de 23 de julho de 2013; e
VI – observação da Lei Federal nº 9.504, de 1997, e dos regulamentos específicos nos anos eleitorais.
Parágrafo único – Quando a OSC parceira incorrer nas vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019,
de 2014, é permitida a liberação de recursos nos 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 estadual parceiro, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 45 – Nas parcerias prevendo a liberação de recursos em mais de uma parcela, ficam a segunda e as demais
condicionadas ao cumprimento proporcional da contrapartida pactuada, quando for o caso, e à apresentação
de relatório de monitoramento, se concluído o período a ser monitorado, observado o § 4º do art. 56.
Art. 46 – Na parceria que envolva a execução de reforma ou obra, e que preveja a liberação de recursos em
duas ou mais parcelas, ficará o pagamento da segunda parcela condicionado à apresentação da seguinte
documentação:
I – comprovante do cumprimento proporcional da contrapartida, se for o caso;
II – extrato bancário com comprovação de aplicação dos recursos recebidos e, quando for o caso, da
contrapartida;
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III – relatório de monitoramento, incluindo fotografias coloridas do local da reforma ou obra, da placa
instalada e dos serviços em andamento; e
IV – cópia e comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA – ou do
Registro de Responsabilidade Técnica registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – RRT/CAU – de
execução de reforma ou obra, emitidos pela empresa ou concessionária contratada.
Parágrafo único – A dispensa de apresentação de documentos constantes deste artigo somente poderá se dar
mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e anuência do administrador público do órgão ou
entidade estadual parceiro, sem prejuízo da sua exigibilidade durante a vigência da parceria.
Art. 95 (...)
Parágrafo único – A Segov definirá, anualmente, o valor mínimo de repasse por parceria, para cada órgão ou
entidade da administração pública do Poder Executivo estadual, bem como diretrizes para a definição do
número de parcelas.
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação

II - 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;
(Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - 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.
Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de cada
exercício.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 47 – Nas parcerias com vigência superior a um ano e inferior a dois anos, as parcelas do ano seguinte
ficarão condicionadas à observância dos arts. 45 e 46 e à apresentação da prestação de contas anual, nos termos
do art. 49 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
Art. 48 – Nas parcerias com vigência superior a dois anos:
I – as parcelas do primeiro ano ficarão condicionadas ao atendimento do disposto nos arts. 45 e 46;
II – as parcelas do segundo ano ficarão condicionadas ao atendimento do disposto no art. 47;
III – as parcelas dos anos seguintes ficarão condicionadas ao atendimento do disposto nos arts. 45 e 46, à nova
apresentação da prestação de contas anual e à aprovação da prestação de contas anual apresentada
anteriormente, se selecionada na amostra de que trata o art. 59.
Art. 49 – No prazo de até trinta dias após a liberação da primeira parcela ou da parcela única da parceria, o
órgão ou entidade estadual parceiro deverá enviar comunicado à OSC contendo:
I – informações sobre o repasse realizado;
II – instruções sobre o prazo para envio dos relatórios parciais de execução do objeto e de outros documentos
que demonstrem o andamento da execução.
I - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - (revogado).

(Redação dada pela 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
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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 nº 13.204, de 2015)
Art. 27 (...)
§ 4º – A OSC deverá comprovar a abertura, em instituição financeira oficial indicada pelo órgão ou entidade
estadual parceiro, de conta corrente específica para a parceria a ser celebrada, a qual deverá estar ativa para o
efetivo recebimento dos recursos.
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 pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 50 – Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica da parceria, em nome da OSC
celebrante, em instituição financeira oficial, isenta de tarifas bancárias.
§ 1º – Os recursos, enquanto não utilizados na sua finalidade, deverão ser aplicados:
I – em caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;
II – em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título da
dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos inferiores a um mês.
§ 2º – Os rendimentos das aplicações financeiras serão devolvidos nos termos do art. 52 da Lei Federal nº
13.019, de 2014, ou aplicados na execução do objeto da parceria ou mesmo no pagamento de multas, observada
a alínea “d” do inciso II do art. 51.
§ 3º – A utilização dos rendimentos deverá ser justificada e comprovada na prestação de contas, estando sujeita
às mesmas condições exigidas para os recursos transferidos, e, salvo previsão contrária no instrumento,
independe de aditamento, ressalvada a ampliação de objeto, prevista no art. 69.
§ 4º – Os rendimentos das aplicações financeiras não poderão ser computados como contrapartida, quando
houver.
§ 5º – As receitas arrecadadas pela OSC, previstas no instrumento de parceria, serão, até o limite das metas
estabelecidas, obrigatoriamente aplicadas na execução do objeto da parceria, devendo constar da prestação de
contas.
§ 6º – Para fins deste decreto, entendem-se como receitas arrecadadas pela OSC, ligadas à execução do objeto
da parceria e previstas no instrumento de parceria, dentre outras, as seguintes:
I – resultados de bilheteria de eventos promovidos pela OSC, ligados diretamente ao objeto da parceria;
II – patrocínios advindos em função da prestação de serviços previstos ou em decorrência da parceria;
III – recursos direcionados ao fomento de atividades e projetos relacionados diretamente ao objeto da parceria;
§ 7º – Não são consideradas receitas arrecadadas, para fins deste decreto, as receitas de comercialização de
produtos oriundos da execução do objeto da parceria auferidas pelos beneficiários das políticas públicas e
pessoas a eles vinculadas.
§ 8º – As receitas arrecadadas que excederem às metas estabelecidas poderão ser revertidas à atividade
desempenhada pela OSC, conforme seu estatuto ou contrato social.
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. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 88 – A parceria poderá ser denunciada ou rescindida a qualquer tempo, por quaisquer dos partícipes,
mediante notificação, com antecedência mínima de sessenta dias, em face de superveniência de impedimento
que a torne formal ou materialmente inexequível.
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Art. 89 – Constituem motivos para rescisão unilateral da parceria, a critério do órgão ou entidade estadual
parceiro:
I – a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção insanável de informação em documento
apresentado ao Cagec ou na celebração da parceria;
II – a inadimplência pela OSC parceira de quaisquer das cláusulas pactuadas;
III – o não cumprimento das metas fixadas ou a utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho,
sem justificativa suficiente;
IV – a aplicação financeira dos recursos em desacordo com o disposto neste decreto;
V – a não aprovação da prestação de contas anual ou a sua não apresentação, nos prazos estabelecidos, ou;
VI – o não atendimento à notificação prevista no art. 83, no caso de irregularidades ou impropriedades
identificadas ainda na vigência da parceria;
VII – a verificação de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado pelo órgão
parceiro.
Parágrafo único – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 90 – No caso de denúncia e rescisão, ficam os partícipes vinculados às responsabilidades, inclusive de
prestar contas, relativas ao prazo em que tenham participado da parceria.
§ 1º – Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção por outro modo da parceria, caso não tenha ocorrido
liberação de recursos, não há obrigação de prestar contas.
§ 2º – Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção por outro modo da parceria, caso tenha ocorrido liberação
de recursos, sem que se tenha iniciado sua execução, deverá ser procedida a devolução dos saldos em conta
dos recursos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas,
observada quanto a estas a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida, se houver, exigida
a prestação de contas das aplicações financeiras nos termos estabelecidos na parceria.
§ 3º – Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção por outro modo da parceria, caso tenha ocorrido liberação
de recursos, com sua execução parcial, deverá ser procedida a devolução dos saldos em conta dos recursos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, observada,
quanto a estas, a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida, se houver, exigida a prestação
de contas dos recursos recebidos nos termos estabelecidos na parceria.
§ 4º – A análise da prestação de contas dos recursos transferidos e utilizados na execução parcial da parceria,
conforme previsão no § 3º, observará o seguinte:
I – comprovação mensurável da aplicação dos recursos transferidos no objeto da parceria, por meio de relatório
de execução do objeto parcial e relatório de execução financeira parcial, nos termos dos arts. 77 e 78;
II – demonstração pela OSC parceira, mediante declaração, quanto à adequação, ao aproveitamento e à
preservação do objeto da parceria parcialmente executado, em consonância com o interesse público e
observado o critério da razoabilidade.
§ 5º – Nas hipóteses previstas nos §§ 1º a 3º, não se aplica a vedação constante do caput do art. 36 para a
execução da parte remanescente do objeto da parceria, ressalvado, quanto à hipótese do § 3º, que não haja
sobreposição de recursos relativos à execução de qualquer parte do objeto da parceria, considerando todos os
seus elementos e a sua descrição nos planos de trabalho, o que deverá ser evidenciado na instrução da nova
parceria.
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.
Art. 51 (..)
(..)
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§ 2º – A movimentação dos recursos realizar-se-á por meio de transferência eletrônica sujeita à identificação
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
§ 1o Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores
e prestadores de serviços. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 3º – A realização de pagamento em espécie, cheque nominativo ou ordem bancária, exigido em qualquer
caso recibo ou nota fiscal, somente poderá se dar caso demonstrada a impossibilidade física de pagamento
mediante transferência eletrônica relacionada ao objeto da parceria, ao local onde se desenvolverão as
atividades ou à natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria, o que deve ser justificado
pela OSC na prestação de contas, observado o disposto no inciso X do art. 40.
Art. 54. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VI
Das Alterações
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. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 67
(...)
§ 4º – Se a proposta de alteração estiver relacionada à prorrogação da vigência, a justificativa deverá incluir
os motivos do atraso na execução ou da não conclusão do objeto e o novo prazo de vigência.
§ 5º – A OSC poderá apresentar proposta de alteração do prazo de vigência da parceria para possibilitar o
cumprimento da exigência de regularização da documentação do imóvel, caso tenha apresentado na celebração
os documentos de comprovação da situação possessória de que trata o § 1º do art. 28.
(...)
§ 9º – Na parceria para execução de atividade, quando houver prorrogação de vigência, deverão ser
aproveitados os saldos em conta, cabendo ao órgão ou entidade estadual parceiro avaliar a execução financeira
da parceria com a finalidade de determinar o valor a ser executado no próximo período, computado o respectivo
saldo.
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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 68 – A vigência da parceria, no caso de atraso na liberação dos recursos ocasionado pelo órgão ou entidade
estadual parceiro, será prorrogada de ofício pelo órgão ou entidade estadual parceiro, limitada ao período
verificado ou previsto para liberação.
Parágrafo único – Fica dispensada a formalização de termo aditivo para a prorrogação de que trata o caput,
sendo necessárias a tramitação no Sigcon-MG – Módulo Saída – da proposta de alteração e da análise da área
técnica e a posterior juntada do novo plano de trabalho no processo físico.
Art. 56.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
218

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado de Minas Gerais

Art. 67 – A parceria e o respectivo plano de trabalho poderão ser alterados, inclusive para modificação, redução
ou ampliação do objeto, reformulação do plano de trabalho, redução ou acréscimo de valores a serem aportados
pelos partícipes ou autorização para atuação em rede, por termo aditivo, mediante proposta de alteração de
qualquer uma das partes, justificativa demonstrando o interesse público da alteração e observadas as
determinações da lei de diretrizes orçamentárias e a apresentação da documentação complementar, se a
alteração for solicitada pela OSC parceira.
§ 1º – É vedada a alteração do objeto da parceria e do respectivo plano de trabalho que resulte na modificação
do núcleo da finalidade da parceria.
§ 2º – A proposta de alteração da OSC, devidamente formalizada e justificada, deverá ser apresentada ao órgão
ou entidade estadual parceiro em, no mínimo, quarenta e cinco dias antes do término de sua vigência ou no
prazo estipulado na parceria ou no termo aditivo.
§ 3º – Excepcionalmente, a critério do órgão ou entidade estadual parceiro, será admitido o recebimento de
proposta de alteração da OSC em prazo inferior ao estipulado no § 2º, desde que dentro da vigência da parceria,
mediante a apresentação de justificativa do atraso na solicitação da proposta de aditamento.
(...)
§ 6º – A proposta de alteração da OSC deverá ser analisada e aprovada pelas áreas técnicas e jurídicas do órgão
ou entidade estadual parceiro.
§ 7º – Fica dispensada a formalização de termo aditivo quando a alteração da parceria estiver relacionada à
dotação orçamentária, aos membros da equipe de contato da OSC, à conta bancária específica, bem como à
duração das etapas e ao demonstrativo de recursos contidos no plano de aplicação, mediante proposta de
alteração devidamente justificada, desde que não acarrete a modificação da data de término da vigência, do
valor, do objeto ou do núcleo da finalidade.
§ 8º – A proposta de alteração de que trata o § 7º deverá ser formalizada e tramitada no Sigcon-MG – Módulo
Saída – cabendo ao órgão ou entidade estadual parceiro a sua aprovação, mediante prévio parecer da área
técnica, e a posterior juntada de novo plano de trabalho no processo físico.
(...)
Art. 69 – A parceria poderá ser aditada para ampliação do objeto, observados os requisitos do art. 67.
§ 1º – O órgão ou entidade estadual parceiro poderá propor a ampliação do objeto, observada a conveniência
e a oportunidade, bem como a compatibilidade da execução do objeto com o plano de trabalho e o interesse
público.
§ 2º – A OSC poderá propor a ampliação do objeto quando comprovar economia durante a execução da
parceria, ou quando apurados rendimentos, desde que a proposta de alteração seja apresentada após a
contratação integral do objeto.
§ 3º – A adição de novos recursos financeiros pelos partícipes está condicionada à aprovação da prestação de
contas das parcelas recebidas para o aporte de novos recursos pelo órgão ou entidade estadual parceiro.
§ 4º – É permitida a realização de até dois aditamentos para ampliação do objeto, desde que durante a vigência
da parceria.
§ 5º – A proposta de alteração para ampliação do objeto deve conter:
I – justificativa da ampliação pretendida, mantido o núcleo da finalidade;
II – prazo adicional para execução da ampliação e novo cronograma de execução;
III – alterações, no plano de aplicação, relativas à ampliação, inclusive as novas metas, etapas ou quantitativos;
IV – indicação de cronograma de desembolso, se houver novos recursos a serem adicionados, desde que a
proposta de alteração seja apresentada em até quarenta e cinco dias antes do término da vigência da parceria e
antes da conclusão do objeto original;
V – documentos complementares relativos à ampliação, observadas as diretrizes da celebração, tais como novo
projeto básico, novos orçamentos, nova declaração de disponibilidade orçamentária, entre outros.
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§ 6º – Quando a ampliação do objeto for realizada com saldo não utilizado, a OSC deverá apresentar,
juntamente com a proposta de alteração, demonstrativo detalhado da economia alcançada durante a execução
da parceria, refletindo as despesas previstas ou realizadas abaixo das inicialmente planejadas.
§ 7º – A economia alcançada será representada pela diferença positiva entre os custos dos itens apresentados
quando da celebração da parceria e o valor da contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens
adquiridos, acompanhada de documentos comprobatórios, a exemplo de nota fiscal, cópia de contrato, entre
outros.
§ 8º – A economia a que se referem os §§ 2º, 6º e 7º não se confunde com o sobrepreço em orçamentos, planilha
detalhada ou documentos equivalentes apresentados para celebração da parceria e não identificados pelo órgão
ou entidade estadual parceiro naquele momento.
Art. 70 – O órgão ou entidade estadual parceiro deverá publicar:
I – extrato do termo aditivo;
II – extrato da prorrogação de ofício.
Parágrafo único – Aos incisos I e II aplica-se, no que couber, o disposto no art. 41.

Seção VII
Do Monitoramento e Avaliação
Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da
parceria.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 56 – A execução da parceria será monitorada pelo gestor da parceria, nos termos dos arts. 58 a 62 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1º – O acordo de cooperação estará sujeito a monitoramento e avalição simplificados, conforme previsão no
instrumento.
§ 2º – As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do
alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, além de aplicativos e outros mecanismos de
tecnologia da informação.
§ 3º – Para possibilitar o monitoramento e a avaliação, a OSC parceira deverá apresentar ao órgão ou entidade
estadual parceiro:
I – periodicamente, relatório de monitoramento, no prazo de até quinze dias após o término do período a ser
monitorado, informando o andamento da execução física do objeto;
II – anualmente, prestação de contas, no caso de parcerias com vigência superior a um ano, nos termos do art.
74.
§ 4º – A periodicidade de que trata o inciso I do § 3º será estabelecida no instrumento e será no mínimo
semestral.
Art. 57 – O órgão ou entidade estadual parceiro deverá, quando possível, realizar visita técnica in loco para
subsidiar o monitoramento e avaliação da parceria, especialmente nas hipóteses em que esta for essencial para
verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas.
Parágrafo único – O resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco que será enviado à
OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências eventuais, podendo ensejar a revisão do relatório, a
critério do órgão ou entidade estadual parceiro.
§ 1o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
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§ 2o 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.
Art. 58 – Nas parcerias com vigência superior a um ano, o órgão ou a entidade estadual parceira realizará,
quando possível, pesquisa de satisfação.
§ 1º – A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e
de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela organização da sociedade civil,
visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e ajuste das metas e ações definidas.
§ 2º – A pesquisa de satisfação poderá ser realizada pelo órgão ou entidade estadual parceiro, com metodologia
presencial ou à distância, diretamente ou com o apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio
de ajuste com órgãos ou entidades, inclusive da administração pública do Poder Executivo estadual, apto a
auxiliar na realização da pesquisa.
§ 3º – A pesquisa de satisfação poderá ser realizada pelo interveniente, com recurso da parceria, desde que
pactuada no instrumento celebrado, assegurada a orientação do gestor no desenvolvimento metodológico e na
aplicação da pesquisa.
§ 4º – Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a OSC parceira poderá opinar sobre o conteúdo do
questionário que será aplicado.
§ 5º – Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que
será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências eventuais.
§ 3o Para a implementação do disposto no § 2o, 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.
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.
Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 61 – A comissão de monitoramento e avaliação é responsável pela verificação dos resultados do conjunto
das parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, de padronização de objetos, custos e
parâmetros e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, competindolhe a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
§ 1º – A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá, periodicamente, a fim de avaliar o conjunto das
parcerias por meio da análise quantitativa dos instrumentos celebrados pelo órgão ou entidade estadual
parceiro, das parcerias vigentes, dos relatórios de monitoramento e das prestações de contas anuais
apresentadas pelas organizações da sociedade civil.
§ 2º – A análise considerará, ainda, quando houver, os relatórios de visita técnica in loco e os resultados das
pesquisas de satisfação, bem como os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação elaborados pelo gestor
da parceria nos termos do art. 59.
§ 3º – A composição da comissão de monitoramento e avaliação deverá observar as mesmas regras previstas
no art. 22.
§ 4º – O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar impedido quando tiver
participado da comissão de seleção no chamamento público e nas demais hipóteses do § 5º do art. 22.
§ 5º – A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que
não integre os seus membros para subsidiar seus trabalhos.
§ 6º – O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo específico poderão ser
realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo respectivo conselho gestor,
conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto.
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§ 1o O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá
conter: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - 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;
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
2015)
IV - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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;
(Redação dada pela 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o 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.
(Incluído pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 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.
(Redação dada pela 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
Art. 61. São obrigações do gestor:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - 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;
III – (VETADO);
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;
(Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e
avaliação.
Art. 59 – A análise do relatório de monitoramento e da prestação de contas anual será realizada por meio da
produção, pelo gestor, de relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando a parceria for selecionada
por amostragem, conforme ato do dirigente máximo do órgão ou entidade estadual parceiro, considerados os
parâmetros a serem definidos em resolução a ser editada conjuntamente pelo Secretário de Estado de Governo
e o Controlador-Geral do Estado.
§ 1º – A análise prevista no caput também será realizada:
I – quando for identificado, pelo gestor, indício de descumprimento injustificado do alcance das metas da
parceria;
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II – quando for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto, mediante juízo de
admissibilidade realizado pelo administrador público;
III – no caso de parcerias para execução de atividades.
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 à população, por ato
próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou
atividades pactuadas:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.
CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção I
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.
Art. 71 – A prestação de contas tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter
elementos que permitam avaliar o cumprimento da finalidade, a execução do objeto e o alcance das metas,
bem como o nexo de causalidade da receita e da despesa.
§ 1o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 103 – A Segov elaborará manuais sobre as parcerias e os procedimentos e modelos dos documentos
contidos na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e neste decreto e sobre o Sigcon-MG – Módulo Saída.
§ 1º – Os manuais previstos no caput serão disponibilizados no Portal de Convênios de Saída e Parcerias, nos
termos do § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 2º – A atualização dos manuais será informada no Portal de Convênios de Saída e Parcerias.
§ 3º – Os órgãos e entidades estaduais poderão adaptar os manuais e modelos conforme as especificidades de
suas políticas públicas, desde que com aprovação da Segov.
§ 2o Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1o deste artigo devem ser previamente
informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.
§ 3o O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas.
pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação dada

Art. 71 (...)
Parágrafo único – O acordo de cooperação, especialmente o que envolver doação de bens, comodato ou
qualquer forma de compartilhamento de recurso patrimonial ou disposição, cessão ou adjunção de servidor
para OSCs, estará sujeito a prestação simplificada de resultados, conforme previsão no instrumento.
Art. 79 – A OSC fica dispensada de anexar à prestação de contas os documentos que já tenham sido
encaminhados durante a execução da parceria ou em prestações de contas anteriores.
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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 do alcance das metas e
dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
Art. 73 – Na hipótese de atuação em rede, cabe à OSC celebrante apresentar a prestação de contas, inclusive
no que se refere às ações executadas pelas OSCs executantes e não celebrantes.
Parágrafo único – As OSCs executantes e não celebrantes são responsáveis pela guarda dos documentos
originais para eventual conferência, nos termos do parágrafo único do art. 68 da Lei Federal nº 13.019, de
2014.
§ 1o Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o 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.
§ 3o A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
§ 4o 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. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica,
permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 72 (...)
§ 1º – Até a adequação do Sigcon-MG – Módulo Saída – nos termos do art. 81-A da Lei Federal nº 13.019, de
2014, a OSC deverá apresentar na prestação de contas a cópia simples dos documentos originais, em primeira
via ou documento equivalente, devendo as faturas, recibos, notas fiscais, eletrônicas ou não, e quaisquer outros
documentos comprobatórios ser emitidos em nome da OSC, mantendo sua guarda para eventual conferência
nos termos do parágrafo único do art. 68 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 2º – Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de validade vencido.
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:
Art. 76 – A prestação de contas anual ou final de termos de colaboração ou de fomento deverá ser composta
por:
I – relatório de execução do objeto;
II – relatório de execução financeira, a ser solicitado pelo órgão ou entidade estadual parceiro à OSC:
a) em caso de parceria prevendo o aporte de recursos por interveniente;
b) em caso de parceria selecionada por amostra, via sorteio anual, das parcerias celebradas pelo órgão ou
entidade estadual parceiro no exercício anterior;
c) quando for aceita denúncia de irregularidade na execução do objeto ou dos recursos financeiros, mediante
juízo de admissibilidade realizado pelo administrador público;
d) quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de
colaboração ou de fomento.
Parágrafo único – A seleção de que trata a alínea “b” do inciso II será disciplinada em resolução a ser editada
conjuntamente pelo Secretário de Estado de Governo, pelo Controlador-Geral do Estado, pelo Presidente da
Fundação João Pinheiro e pelo Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais.
I - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
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Art. 77 – O relatório de execução do objeto conterá:
I – resultados e benefícios alcançados em comparação com as metas referentes ao período de que trata a
prestação de contas;
II – descrição pormenorizada das etapas e ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III – documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como:
a) listas de presença;
b) fotografias coloridas, vídeos e outros suportes;
c) cópia simples do Certificado de Registro para Licenciamento Veicular – CRLV –, caso a parceria tenha por
objeto a aquisição de veículo automotor;
d) cópia autenticada da certidão de registro do imóvel adquirido, caso a parceria envolva a aquisição de bem
imóvel;
IV – documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida não financeira, quando houver;
V – comprovantes de regularidade das OSCs executantes e não celebrantes, quando a parceria tiver sido
executada com atuação em rede, nos termos do art. 63;
VI – informações básicas sobre a boa e regular aplicação dos recursos da parceria, inclusive os aportados pelo
interveniente, se for o caso, por meio de:
a) extrato da conta bancária específica e da conta de investimento do período objeto da prestação de contas,
desde o recebimento da primeira parcela ou parcela única, incluindo o depósito da contrapartida financeira,
quando for o caso;
b) relação de pagamentos, contendo:
1 – data;
2 – valor;
3 – referência ao documento de transferência eletrônica ou cheque e sua data de emissão;
4 – razão social e CNPJ do fornecedor ou prestador de serviços ou do CPF do trabalhador remunerado;
5 – número do documento fiscal ou equivalente ou do contracheque de remuneração de cada membro da equipe
de trabalho;
6 – descrição do produto adquirido ou serviço prestado.
c) cópia simples ou microfilmagem do comprovante de ordem bancária ou transferência eletrônica ou cheque
nominativo emitido para pagamento;
d) comprovante de transferência de recursos correspondente à reserva para pagamento das verbas rescisórias
para outra conta bancária em nome da OSC, acompanhado de memória de cálculo, no caso de prestação de
contas final;
e) comprovante de devolução ao Tesouro Estadual dos saldos em conta corrente e de aplicação financeira,
somados a eventuais despesas bancárias, observados os arts. 51 e 52 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, com o
respectivo Documento de Arrecadação Estadual – DAE – ou, quando se tratar de transferência de recursos
federais, comprovante de depósito na conta específica do convênio de entrada ou contrato de repasse celebrado
com a União, no caso de prestação de contas final.
§ 1º – As fotografias coloridas de que trata o inciso III do caput deverão mostrar:
I – os bens em bloco e em separado, caso a parceria tenha por objeto a aquisição de bens;
II – o veículo, mostrando as placas dianteira e traseira, assim como o lado direito e o esquerdo, caso a parceria
envolva a aquisição de veículo automotor;
III – a placa e o local da reforma ou obra concluída, se for o caso.
§ 2º – O relatório de que trata o caput deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:
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I – dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
II – do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação,
declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros;
III – da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
§ 3º – Após a adequação do Sigcon-MG – Módulo Saída – nos termos do art. 81-A da Lei Federal nº 13.019,
de 2014, a apresentação dos documentos de que trata o inciso VI do caput será substituída pelos registros na
plataforma eletrônica.
II - 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.
(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
Art. 78 – O relatório de execução financeira conterá:
I – documentos relativos aos processos de contratação de serviço e de aquisição e gestão de bens adquiridos
previstos nos incisos I a IV e §§ 1º a 5º do art. 52;
II – cópia simples de faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos originais de comprovação
de despesas;
III – demonstrativos de:
a) equipe de trabalho utilizada na execução da parceria;
b) bens utilizados na execução da parceria;
c) serviços utilizados na execução da parceria;
IV – a memória de cálculo do rateio das despesas, quando o plano de trabalho prever despesas com custos
indiretos, que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos,
especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da
parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da
despesa;
V – a memória de cálculo do rateio das despesas com equipe de trabalho, quando o plano de trabalho prever
essas despesas, deverá conter a lista com nome e CPF dos trabalhadores, o valor específico de todos os itens
que compõem a remuneração de cada trabalhador, incluindo vale-transporte e vale-alimentação, detalhamento
dos encargos sociais previdenciários e trabalhistas e o detalhamento de divisão proporcional de custos com
jornada de trabalho e carga horária diária dedicada à execução da parceria;
VI – a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VII – boletins de medição parciais e final da reforma ou obra;
VIII – termo de formalização da entrega da reforma ou obra, com laudo técnico pormenorizado;
IX – relação de pessoas assistidas diretamente, se for o caso;
X – demonstrativo contendo o resumo de execução de receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos,
a contrapartida, os rendimentos de aplicação dos recursos e os saldos.
Parágrafo único – Quando a parceria envolver reforma ou obra e a OSC tiver apresentado documentos de
comprovação da situação possessória, previstos no § 1º do art. 28, a prestação de contas final ainda deve incluir
documento de comprovação da regularização da documentação do imóvel, observado o § 5º do art. 28.
Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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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. 60 – O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará no prazo de até quarenta e cinco dias de seu recebimento, prorrogáveis,
motivadamente, por igual período.
Art. 81 – A área técnica do órgão ou entidade estadual parceiro deverá emitir parecer sobre os relatórios de
execução do objeto e de execução financeira e, quando houver, relatório de visita técnica in loco, pesquisa de
satisfação e relatório técnico de monitoramento e avaliação, que deverá conter:
I – aspectos técnicos:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) 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, facultado à área competente valer-se de laudos técnicos ou de informações obtidas com pessoas
beneficiadas, bem como com autoridades públicas ou entidades de idoneidade reconhecida no local da
execução da parceria;
c) análise dos efeitos da parceria na realidade local, mencionando os impactos econômicos ou sociais, o grau
de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto
pactuado;
II – aspectos financeiros:
a) os valores efetivamente transferidos pela administração pública;
b) o exame da conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com as previstas no plano de
trabalho, considerando a análise da execução do objeto;
c) a aferição da conformidade entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados
na conta da parceria verificados no extrato;
d) a correta e regular aplicação dos recursos da parceria, com fundamento em relatório de execução financeira,
nas hipóteses previstas no inciso II do art. 76;
III – 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.
Parágrafo único – O parecer deverá ser emitido em prazo não superior a quarenta e cinco dias após o
recebimento da apresentação da prestação de contas, prorrogáveis, motivadamente, por igual período.
Art. 81-A – Na hipótese de o parecer da área técnica apontar o descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no plano de trabalho ou indícios de inconformidades na aplicação de recursos, o órgão ou
entidade estadual parceiro notificará a OSC parceira para que apresente, em até sessenta dias, relatório de
execução financeira, ficando suspensa, nesse período, a análise da prestação de contas.
§ 1º – Após a apresentação do relatório de execução financeira, a área técnica deverá, em até quarenta e cinco
dias, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, complementar o parecer a que se refere o art. 81,
incluindo manifestação sobre a correta e regular aplicação dos recursos da parceria.
§ 2º – O disposto neste artigo não se aplica caso o relatório de execução financeira tenha sido apresentado
juntamente com o relatório de execução do objeto nos termos das alíneas “a” a “c” do inciso II do art. 76.
Art. 81-B – Finalizada a análise da prestação de contas pela área técnica, inclusive do relatório de execução
financeira, caso o parecer aponte irregularidades, a parceria será baixada em diligência pelo órgão ou entidade
estadual parceiro, que suspenderá a liberação dos recursos, quando for o caso, e notificará a OSC parceira,
fixando o prazo máximo de quarenta e cinco dias para apresentação de justificativa ou saneamento das
irregularidades.
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§ 1º – A critério do órgão ou entidade estadual parceiro, o prazo referido no caput pode ser prorrogado, 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.
§ 2º – Caso a OSC, ao término do prazo estabelecido no caput e, se for o caso, no § 1º, não atenda à notificação,
o órgão ou entidade estadual parceiro adotará as providências de que tratam os arts. 84 a 87.
§ 3º – As áreas competentes deverão emendar o parecer com base na resposta da OSC em até vinte dias, após
o fim dos prazos deste artigo, prorrogáveis, motivadamente, por igual período.
Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.
Art. 84 – O gestor da parceria deverá emitir parecer técnico conclusivo da prestação de contas, que deverá
consolidar os dados da parceria e o histórico da prestação de contas, incluindo as irregularidades eventualmente
apuradas e, quando for o caso, a memória de cálculo do valor a ser devolvido, nos termos do art. 82, e as
medidas administrativas adotadas, no prazo de quarenta e cinco dias, prorrogáveis, motivadamente, por igual
período.
§ 1o No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação
do cumprimento do objeto.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1º – (Revogado pelo Decreto nº 47.202/2017)
§ 2º – (Revogado pelo Decreto nº 47.202/2017)
§ 2o 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)
Art. 74 – Nas parcerias com vigência superior a um ano, deverá ser apresentada prestação de contas anual em
até noventa dias do fim de cada exercício.
Parágrafo único – Para fins do disposto no caput, considera-se exercício cada período de doze meses de
duração da parceria.
§ 3o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

o

§ 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: (Redação dada pela Lei
nº 13.204, de 2015)
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
Art. 68. Os documentos incluídos 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.
Art. 72 – As OSCs deverão manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias, pelo
prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de
contas, exibindo-os ao órgão ou entidade estadual parceiro, quando necessário.
Art. 86 – Compete ao órgão ou entidade estadual parceiro promover o arquivamento dos processos das
parcerias, inclusive pagamentos e prestações de contas, que ficarão à disposição dos órgãos de controle interno
e externo.
Art. 96 – Os Secretários de Estado de Governo, de Fazenda e de Planejamento e Gestão e o Controlador-Geral
do Estado, observados os princípios da economicidade e da publicidade, poderão editar resolução em conjunto,
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para disciplinar as formas e procedimentos de arquivamento de parceria que tenha valor registrado de até R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único – As prestações de contas das parcerias arquivadas poderão ser analisadas pelo órgão ou
entidade estadual parceiro e pelos órgãos de controle interno e externo a qualquer tempo, observado o art. 106.
Art. 106 – O órgão ou entidade estadual parceiro deverá manter a guarda dos documentos relacionados à
parceria nos termos da legislação estadual específica relativa à temporalidade e destinação de documentos de
arquivo.
Parágrafo único – Os documentos digitalizados submetidos a processo de certificação digital possuem o
mesmo valor jurídico dos originais.

Seção II
Dos Prazos
Art. 105 – Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerarse-ão os dias consecutivos.
Parágrafo único – Se o vencimento ocorrer em dia sem expediente no órgão ou entidade estadual parceiro, o
prazo terminará no próximo dia útil.
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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 75 – A OSC prestará contas finais da aplicação dos recursos no prazo máximo de noventa dias após o
término da vigência da parceria.
§ 1o O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da
parceria.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 87 – O procedimento de tomada de contas especial obedecerá às normas expedidas pelo TCEMG e às
diretrizes da CGE.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na
parceria.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4o O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente
justificado.
Parágrafo único – O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até trinta dias, desde que
devidamente justificado.
§ 5o A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos
previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas
especial.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 6o 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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
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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.
Art. 59 (...)
§ 2º – Se verificadas, a qualquer tempo, omissão no dever de prestar contas anual, impropriedades na execução
da parceria vigente ou não utilização dos recursos transferidos à OSC no prazo de trezentos e sessenta e cinco
dias, o órgão ou entidade estadual parceiro suspenderá a liberação dos recursos e notificará a OSC, fixando o
prazo máximo de quarenta e cinco dias, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do órgão ou entidade
estadual parceiro, para apresentação do relatório de execução financeira ou de justificativa ou saneamento das
irregularidades.
§ 3º – Se a OSC, ao término do prazo estabelecido no § 2º, não atender à notificação, o órgão ou entidade
estadual parceiro rescindirá a parceria nos termos do Capítulo VIII, sem prejuízo da aplicação de sanção
prevista no art. 101.
Art. 83 (Revogado pelo Decreto nº 47.202/2017)
§ 1o 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.
Art. 80 – Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo estabelecido no art. 75, o órgão ou
entidade estadual parceiro notificará a OSC, fixando o prazo máximo de quarenta e cinco dias, prorrogável por
igual período a critério do órgão ou entidade estadual parceiro, para a apresentação da prestação de contas, sob
pena de rejeição da prestação de contas e instauração de Processo Administrativo de Constituição de Crédito
Estadual Não Tributário decorrente de dano ao erário apurado em prestação de contas de transferências de
recursos financeiros mediante parcerias – PACE-Parcerias, de que trata o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro
de 2015.
§ 2o 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. 82 – Na análise da prestação de contas pelas áreas técnicas, verificados indícios de dano ao erário, o
cálculo para a devolução dos recursos pela OSC deverá observar:
I – no caso de omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação total da execução, ou não comprovação
da regularização da documentação do imóvel, conforme o § 5º do art. 28, os recursos repassados pelo órgão
ou entidade estadual parceiro deverão ser devolvidos integralmente, inclusive com os rendimentos da aplicação
financeira;
II – no caso de falta de comprovação parcial da execução ou de irregularidades, tais como glosa, impugnação
de despesa ou desvio na utilização dos recursos, o valor reprovado será aquele necessário à conclusão do objeto
da parceria ou aquele irregularmente aplicado, conforme o caso, e ambos considerando, inclusive, o valor da
contrapartida, quando for o caso;
III – no caso de atraso de aplicação dos recursos da parceria, inclusive de contrapartida financeira, bem como
de atraso no depósito de contrapartida financeira, o valor reprovado será o rendimento não obtido desde a data
planejada de aplicação ou depósito até a data da sua efetivação, ressalvada a hipótese em que o órgão ou
entidade estadual parceiro houver dado causa ao atraso;
IV – no caso de ausência de aplicação dos recursos da parceria, nos termos do § 1º do art. 50, o valor reprovado
será o rendimento não obtido, calculado com base no montante não aplicado desde a data em que deveria ter
sido efetuada a aplicação até a data da conclusão do objeto ou do término da vigência, o que ocorrer primeiro;
V – no caso de ausência de comprovante de depósito de contrapartida financeira ou não, o valor reprovado
será a contrapartida não depositada ou implementada.
§ 1º – Quando verificado indício de dano ao erário relacionado ao uso ou aquisição de bem adquirido,
produzido ou transformado com recursos da parceria e doado automaticamente à OSC parceira nos termos do
§ 2º do art. 40, o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no valor reprovado.
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§ 2º – Constatado o valor reprovado, nos termos dos incisos II, III, IV e V do caput, ou a ausência de devolução
dos saldos em conta, nos termos do art. 52 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, o valor a ser devolvido pela OSC
será calculado observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida,
independentemente da data em que foram aportados pelas partes.
§ 3º – A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic –, utilizada pela Fazenda
Estadual, incidirá sobre o valor a ser devolvido a partir:
I – nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos:
a) da data do recebimento do recurso, nas hipóteses dos incisos I, II e V do caput.
b) da data de término do cálculo do valor reprovado, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput;
II – nos demais casos, os juros serão calculados a partir da data de término da parceria, com subtração de
eventual período de inércia da Administração quanto ao prazo de que trata o art. 71 da Lei Federal nº 13.019,
de 2014.
§ 4º – Na hipótese de atuação de rede, o ressarcimento ao erário pela OSC celebrante não afasta o seu direito
de regresso contra as OSCs executantes e não celebrantes.
§ 5º – A OSC poderá solicitar o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público,
desde que não tenha havido dolo ou fraude ou não seja o caso de restituição integral dos recursos, nos termos
do § 2º do art. 72 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 6º – As regras e os procedimentos para aplicação do disposto no § 5º deverão ser definidos em ato conjunto
do Secretário de Estado de Governo com o Secretário de Estado de Fazenda e o Controlador-Geral do Estado.
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 85 – Caberá ao administrador público, com fundamento no parecer técnico conclusivo da prestação de
contas, no prazo de quinze dias, aprovar a prestação de contas, se comprovada, de forma clara e objetiva, a
execução da parceria, salvo no caso de dano ao erário.
§ 4o O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido
apreciadas:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - 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;
II - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 72. 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;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3º – Quando a prestação de contas final for aprovada, o ordenador de despesas autorizará a baixa contábil.
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1º – A aprovação da prestação de contas receberá ressalvas quando evidenciada irregularidade ou invalidade
de natureza formal de que não resulte dano ao erário.
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§ 4º – Quando a prestação de contas final for aprovada com ressalva, o ordenador de despesas autorizará a
baixa contábil e o administrador público notificará a OSC e quem eventualmente lhe haja sucedido, visando à
adoção das medidas necessárias à correção das irregularidades ou invalidades identificadas, de modo a prevenir
a reincidência.
§ 5º – Caso não sejam supridas as irregularidades, na forma do § 4º, o órgão ou entidade estadual parceiro
deverá estabelecer mecanismos de registro das OSCs que tiveram suas prestações de contas aprovadas com
ressalva, em decorrência de irregularidades formais, para fins de prioridade nas ações de capacitação, sem
prejuízo, no caso de reincidência contumaz, de aplicação de sanção prevista no art. 101.
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
13.204, de 2015)

(Redação dada pela Lei nº

§ 2º – A prestação de contas não será aprovada quando houver dano ao erário ou a falta de comprovação total
ou parcial da aplicação de recursos da parceria.
§ 6º – Caso sejam identificadas irregularidades graves e insanáveis, o órgão ou entidade estadual parceiro
promoverá a representação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais –TCEMG –, nos termos do art.
70 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008.
§ 7º – Para os efeitos deste decreto, consideram-se irregularidades graves e insanáveis os atos relevantes que
apresentem potencialidade de prejuízos ao erário que configurem graves desvios aos princípios previstos no
art. 5º da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 8º – Quando a prestação de contas final for rejeitada ou houver omissão do dever de prestar contas, o órgão
ou entidade estadual parceiro iniciará o PACE-Parcerias, de que trata o Decreto nº 46.830, de 2015.
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação dada

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§ 1o 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.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o 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.
(Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
CAPÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES
Seção I
Das Sanções Administrativas à Entidade
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 pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil as seguintes sanções:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - advertência;
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Art. 101 – Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho, com este decreto,
com a Lei Federal nº 13.019, de 2014, e a legislação específica, o órgão ou entidade estadual parceiro poderá,
observada a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, aplicar à OSC parceira as seguintes sanções:
I – advertência;
(...)
§ 1º – A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada pelo ordenador de despesas quando
verificadas impropriedades praticadas pela OSC parceira, no âmbito da parceria, que não justifiquem a
aplicação de penalidade mais grave.
II - 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)
II – suspensão temporária; e
(...)
§ 2º – A sanção de suspensão temporária será aplicada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade estadual
parceiro, nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas
da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade
da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e o dano
ao erário que dela provieram.
§ 3º – A sanção de suspensão temporária impede a OSC de participar de chamamento público e celebrar
parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração pública estadual por prazo não superior a dois
anos.
III - 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 II.
(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
III – declaração de inidoneidade.
Art. 100 – Fica o órgão ou entidade estadual parceiro desonerado de quaisquer obrigações assumidas pela OSC
que estejam em desacordo com este decreto.
§ 1o As sanções estabelecidas nos incisos II e III 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4º – A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade
estadual parceiro e impede a OSC de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou 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 autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a
OSC ressarcir a administração pública estadual pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois
anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
§ 5º – Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a OSC
parceira deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente no Siafi-MG e no Cafimp, enquanto
perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
§ 2o 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 pela Lei nº 13.204, de
2015)
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§ 6º – As ações punitivas da administração pública do Poder Executivo estadual destinadas a aplicar as sanções
previstas neste decreto prescrevem, no prazo de cinco anos, contados da data de apresentação da prestação de
contas ou do fim do prazo para apresentação da prestação de contas anual ou final, no caso de omissão do
dever de prestar contas.
(...)
§ 8º – A prescrição punitiva de que trata o § 6º não dispensa processo administrativo para colheita de provas
de eventual ilícito praticado pela OSC, para efeito de eventual ressarcimento ao erário, nos termos do § 5º do
art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
§ 3o A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 7º – A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.

Seção II
Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos
Art. 74. (VETADO).
Art. 75.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 76.

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção III
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)
“Art. 10...........................................................................
..............................................................................................
VIII - 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 - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas
pela administração pública com entidades privadas;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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)
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Art. 78. O art. 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
VIII:
(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
III:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
(Vigência)
"Art. 23. ......................................................................
..........................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação 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. 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.
(Redação dada pela 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 pela 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 adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou de seus correspondentes
nas demais unidades da federação:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - 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;
(Incluído pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 92 – A tramitação de processos, notificação e transmissão de documentos para a celebração, a
programação orçamentária, a liberação de recursos, o monitoramento e avaliação e a prestação de contas de
termos de colaboração e de fomento serão registrados no Sigcon-MG – Módulo Saída, disponibilizado via rede
mundial de computadores – Internet, por meio de página específica denominada Portal de Convênios de Saída
e Parcerias.
§ 1º – Até a completa adequação do Sigcon-MG – Módulo Saída para atendimento ao disposto no caput, serão
utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor deste decreto e os documentos correspondentes
deverão ser preenchidos manualmente e entregues impressos ao órgão ou entidade estadual parceiro.
§ 2º – Sem prejuízo da emissão de pareceres técnico e jurídico no Sigcon-MG – Módulo Saída – as áreas
competentes ainda poderão manifestar-se nos autos.
§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica a parcerias referentes a programas de proteção a pessoas ameaçadas,
tais como os previstos nas Leis nº 13.495, de 2000, nº 15.473, de 2005, e nº 21.164, de 2014, bem como a
acordos de cooperação.
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II - 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.
(Incluído pela 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 celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em
que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.
§ 1o 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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 2o As 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:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso;
13.204, de 2015)
II - objeto de rescisão unilateral pela administração pública.

(Incluído pela Lei nº

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 108 – Os convênios e instrumentos congêneres vigentes em 23 de janeiro de 2016, firmados com OSCs,
permanecerão regidos pela legislação em vigor ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto, naquilo em que for cabível, desde que em
benefício do alcance do objeto da parceria.
§ 1º – Os convênios de saída e instrumentos congêneres de que trata o caput poderão ser prorrogados de ofício
em caso de atraso na liberação dos recursos por parte da administração pública do Poder Executivo estadual,
limitado ao período equivalente ao atraso.
§ 2º – A administração pública do Poder Executivo estadual poderá firmar termos aditivos de convênios e
instrumentos congêneres, prorrogáveis por período igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, cujo objeto
seja a execução de projeto, observada a legislação vigente ao tempo da sua celebração original e a aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto, nos termos do caput.
§ 3º – Nos termos do § 2º do art. 83 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, os convênios e instrumentos congêneres
firmados com prazo indeterminado ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, cujo
objeto seja atividade, serão alternativamente:
I – substituídos por termo de fomento, termo de colaboração ou por acordo de cooperação, para adaptação ao
disposto na referida Lei Federal nº 13.019, de 2014, e neste decreto, no caso de decisão do administrador
público pela continuidade da parceria; ou
II – rescindidos, justificada e unilateralmente, pela administração pública do Poder Executivo estadual, com
notificação à OSC parceira para as providências previstas na legislação vigente ao tempo de sua celebração.
§ 4º – Para a substituição de que trata o inciso I do § 3º, a OSC deverá apresentar documentos para fins de
cumprimento dos arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 5º – A prestação de contas das parcerias substituídas na forma do inciso I do § 3º observará o disposto na Lei
Federal nº 13.019, de 2014, e neste decreto, inclusive no tocante à execução física e financeira anterior à
substituição.
Art. 109 – A seleção de OSC para celebração de parceria com recursos de fundo específico estadual realizada
em período anterior à entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019, de 2014, supre a necessidade de chamamento
público para celebração.
Art. 83-A. (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, convênios:
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

(Redação

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

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3o.

(Incluído pela 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 pela 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)
I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta;
Lei nº 13.204, de 2015)

(Incluído pela

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade civil que
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades:
(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
I - promoção da assistência social;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
13.204, de 2015)
III - promoção da educação;
IV - promoção da saúde;

(Incluído pela Lei nº

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

V - promoção da segurança alimentar e nutricional;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VII - promoção do voluntariado;

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; (Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção,
comércio, emprego e crédito; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse
suplementar; (Incluído pela 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 pela 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
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em campanhas de
interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015)
Art. 85. O art. 1o da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1o 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. 3o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XIII:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (Vigência)
"Art. 3o .......................................................................
..........................................................................................
XIII - 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. 4o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
(Vigência)
‘Art. 4o ......................................................................
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. 86. A Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 15B:
(Vigência)
“Art. 15-A. (VETADO).”
“Art. 15-B. 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:
I - 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;
II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;
III - extrato da execução 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 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 9º – Nas parcerias referentes a programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa
comprometer a sua segurança, tais como os previstos nas Leis nº 13.495, de 5 de abril de 2000, nº 15.473, de
28 de janeiro de 2005, e nº 21.164, de 17 de janeiro de 2014, será garantido o sigilo de qualquer informação
que possa comprometer a segurança das pessoas protegidas e demais envolvidos, bem como imagens, local de
proteção e outros dados dos beneficiários do programa, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 13.019, de
2014, da Lei Federal nº 12.527, de 2011, e do Decreto nº 45.969, de 2012.
Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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§ 1o Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1o de janeiro de 2017.
13.204, de 2015)

(Incluído pela Lei nº

§ 2o Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da data
decorrente do disposto no caput.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Brasília, 31 de julho de 2014; 193o da Independência e 126o da República.
DILMA ROUSSEFF
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2014
Art. 104 – No âmbito dos órgãos, autarquias e fundações públicas, a prévia tentativa de conciliação e solução
administrativa de dúvidas de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria, prevista
no inciso XVII do art. 42 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, será realizada sob a coordenação e supervisão da
AGE.
Parágrafo único – É assegurada a prerrogativa da organização da sociedade civil se fazer representar por
advogado perante a administração pública em procedimento voltado à conciliação e à solução administrativa
de dúvidas decorrentes da execução da parceria.
Art. 112 – O caput do art. 3º do Decreto nº 47.047, de 16 de setembro 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º – Integram a área de competência da Segov, por subordinação administrativa, o Conselho Estadual de
Comunicação Social e o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração.”.
Art. 113 – As disposições deste decreto não excluem a aplicação das normas gerais contidas na Lei Federal nº
13.019, de 2014.
Art. 114 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 20 de janeiro de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 196º da
Independência do Brasil.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Referência:
MINAS GERAIS. Advocacia-Geral do Estado. Manual do
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no
Estado de Minas Gerais. Direito Público: Revista Jurídica da
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerias, Belo Horizonte,
Edição Especial, jan./dez., 2017. p. 91-239.
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O Advogado-Geral do Estado, Dr. Onofre Alves Batista Júnior, proferiu no Parecer abaixo o
seguinte Despacho:
“Aprovo. Em 13/12/2016.”

PROCEDÊNCIA:

Secretaria de Estado de Defesa Social

INTERESSADO:

Corregedoria da Secretaria de Estado de Defesa Social

NÚMERO:

15.813

DATA:

13 de dezembro de 2016.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
ILÍCITO ADMINISTRATIVO. CONDUTA PRATICADA ANTES
DA POSSE. CONTRATO TEMPORÁRIO OU CARGO EM
COMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO
DAS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. POSSIBILIDADE.
IDENTIDADE OU SIMILARIDADE DE ATRIBUIÇÕES. EFEITOS
FUTUROS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. É
legítima a instauração do processo administrativo disciplinar contra
servidores efetivos que, à data da prática do ato, ocupavam cargo em
comissão ou eram contratados temporariamente. Desde que respeitado
o prazo decadencial, a mudança do vínculo funcional não impede o
exercício do poder administrativo disciplinar pela Administração
Pública estadual. A tais servidores são aplicáveis as sanções
legalmente cominadas no Estatuto do Servidor Público Civil do Estado,
observada a natureza do vínculo à data do fato. Em razão da identidade
ou similaridade das atribuições exercidas pelo servidor público, as
penalidades eventualmente aplicadas produzirão efeitos prospectivos,
vindo a incidir sobre o atual vínculo funcional do servidor responsável
pelo ilícito administrativo.
PARECER

Trata-se de consulta formulada pela Corregedoria da Secretaria de Estado de Defesa Social à
Advocacia-Geral do Estado, em que dois questionamentos específicos são apresentados.
Discorre a consulente sobre a situação de servidores efetivos da Pasta que, anteriormente ao ato
de posse, mas durante a vigência de contratos temporários de trabalho ou da ocupação de cargos
em comissão, teriam praticado atos passíveis de serem punidos com sanções disciplinares. O
que a leva a questionar acerca da legalidade da instauração, agora, de Processo Administrativo
ou Sindicância Administrativa em desfavor de servidores atualmente efetivos, por condutas
praticadas à época em que eram agentes temporários ou detentores de cargo de recrutamento
amplo. Bem como sobre a legalidade da aplicação a esses servidores das penalidades
disciplinares previstas no art. 244 da Lei Estadual nº 869/52.
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Informa a consulente que os questionamentos foram objeto de análise e resposta da
Controladoria-Geral do Estado – em manifestação técnica cuja cópia instrui a consulta –, que
opinou pela possibilidade da instauração do processo administrativo nos casos de mudança da
natureza do vínculo administrativo-funcional, com a possibilidade, inclusive, de anulação do
ato de nomeação para a ocupação do cargo efetivo. Todavia, entende a consulente que a resposta
não encontraria respaldo no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado; sem indicar, porém,
os motivos que a levam a discordar daquela conclusão.
Primariamente recebida nesta Consultoria Jurídica, a consulta foi devolvida à Secretaria de
Estado de Defesa Social para manifestação prévia da Assessoria Jurídica do órgão. Que, por
meio da Nota Jurídica nº 72/16/AJU 262 SESP, subscrita pelos Procuradores do Estado Sandro
Drumond Brandão e Adriano Brandão de Castro, respondeu à consulta no seguinte sentido:
“(...)opinamos pela possibilidade jurídica de instauração de
Processo Administrativo Disciplinar, considerando que a nomeação e
posse em novo cargo não configura hipótese de perdão ou renúncia da
Administração Pública ao seu poder disciplinar (art. 218 da Lei
Estadual nº 869/1952).
Já em relação ao segundo questionamento, a despeito de
considerarmos legal a incidência das penalidades cominadas,
entendemos ser impossível a sua aplicação ao caso concreto, tendo em
vista a extinção do vínculo funcional originário antes mesmo da
instauração do procedimento disciplinar.
Mencionada impossibilidade, no entanto, não configura
impedimento à conclusão do PAD, devendo o gestor consignar sua
decisão em despacho, sem deixar de registrar a suspensão dos efeitos
da respectiva penalidade, exceto para fins de progressão dos
servidores na atual carreira (art. 10, §2º, da Lei Estadual nº
14.695/2003)”
O expediente retorna, agora, para análise e manifestação desta Consultoria Jurídica.
Em suma, é o relatório.
A consulta traduz, a julgar das perguntas expressamente formuladas, duas dúvidas que podem
ser assim definidas:
i)

ii)

a extinção do vínculo funcional em que praticada a conduta pelo servidor
impede a Administração Pública de exercer seu poder administrativo
disciplinar?
na hipótese de entender-se mantido esse poder, quais as penalidades
passíveis de serem aplicadas, bem como os efeitos delas decorrentes?

Passemos à análise e resposta de ambas.
I – DO EXERCÍCIO DO PODER ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Quanto à legitimidade do exercício do poder disciplinar nas hipóteses suscitadas pela
consulente, mostra-nos irreparável o entendimento contido na Nota Jurídica da Assessoria
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Jurídica da Secretaria de Estado de Defesa Social.
O exercício do poder disciplinar é dever da Administração Pública. Traduzido pela legislação
estadual no comando contido no art. 218 do Estatuto dos Servidores do Estado – a Lei nº 869,
de 1952 – onde prevista a obrigação da autoridade que tiver ciência da ocorrência de
irregularidades no serviço público em promover a imediata apuração.
Decorrente do poder hierárquico, a doutrina assim descreve e conceitua tal poder-dever:
“(...)vigora na Administração a ideia de função, de mandamento
invariável de zelo pela consecução do interesse público, de forma que
compete ao hierarca maior velar pela correção das atividades
administrativas e, sempre que tomar conhecimento de infrações ao
código de comportamento funcional consumadas por subalternos, deve
proceder às consentâneas investigações e à devida instauração de
processo administrativo disciplinar ou sindicância, com vistas a impor
as punições correspondentes às transgressões perpetradas, de acordo
com o regramento estabelecido no estatuto do funcionalismo, lei que
arrola os comportamentos infracionais e capitula as respectivas
sanções(...).” (CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual de
processo administrativo disciplinar e sindicância, 3.ed, Fórum, 2012.
p. 83).
A utilização, pela Administração Pública, do poder disciplinar tem por fundamento a
preservação do interesse público e pressupõe a prática de ilícitos administrativos. Implica a
responsabilização dos servidores públicos perante o Poder Público que os emprega, pelos atos
que, nessa condição, praticarem, quando conflitantes com o estatuto e demais normas que regem
sua atuação. Nesse sentido:
“O poder disciplinar serve à Administração para a tutela da sua
organização, de forma que esta possa cumprir a sua função de serviço
público eficaz e imparcialmente e com respeito pela legalidade. O
poder disciplinar é, portanto, um instrumento de que dispõe a
Administração para se opor aos funcionários que não cumprem ou
abusam de suas funções em prejuízo da coisa pública, dos direitos e
liberdades do cidadão.” (FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva. O
poder disciplinar no Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública: Lei 58/2008. Alfornelos: Petrony, 2011. p. 29)
E ainda:
“O poder disciplinar é correlato com o poder hierárquico, mas com ele
não se confunde. No uso do poder hierárquico a Administração
distribui e escalona as suas funções executivas; no uso do poder
disciplinar ela controla o desempenho dessas funções e a conduta
interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas
cometidas. Daí a exata afirmativa de Marcello Caetano de que “o
poder disciplinar tem sua origem e razão de ser no interesse e na
necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público”.
Realmente, a Administração, com titular do poder disciplinar, só o
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
245

PARECER e NOTA JURÍDICA

exerce a benefício do serviço, e, perseguindo esse objetivo, é o único
juíza da conveniência e oportunidade da punição do servidor, dentro
das normas específicas da repartição.” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro. 36.ed., Malheiros, 2010, p. 127)
Em função de sua relevância e de sua natureza, a prerrogativa da Administração em exercer o
poder disciplinar encontra apenas na lei limitações a seu exercício. Tendo como requisito
primeiro e principal o pressuposto da existência do vínculo administrativo-funcional entre
Administração Pública e o responsável pela conduta lesiva, no momento de sua prática. Vale
dizer: a amplitude subjetiva do poder disciplinar é definida pela condição de servidor público
daquele que pratica o ato. Sendo imperioso verificar se, à época da infração, ostentava o agente
a condição de servidor público; sujeitando-se, pois, às restrições, limitações e deveres impostos
pelo estatuto e pela legislação correlata.
O exercício do poder disciplinar pressupõe, assim, conduta praticada por servidor público cujo
elo tenha caráter estatutário. Sendo esse o primeiro requisito a ser observado no momento da
instauração do processo administrativo disciplinar ou sindicância administrativa. Trata-se de
decorrência lógica da natureza e das características desse poder. Mostrando-se ilegítima,
unicamente, a instauração de processo administrativo disciplinar contra quem, à época do
ilícito, não detinha vínculo funcional com a Administração Pública.
Por sua vez, a permanência desse mesmo vínculo funcional não é, todavia, requisito de
legitimidade para a instauração do processo administrativo disciplinar e consequente exercício
do poder disciplinar. A lei assim não exige e da natureza e fundamentos do poder disciplinar
nada nesse sentido se presume ou se extrai.
Decerto, a preservação do interesse público mediante a responsabilização daquele que agiu mal
na condição de servidor remanesce quando não mais existente o vínculo funcional verificado à
data da conduta. Sendo seguro afirmar que o poder disciplinar permanece hígido, e válido se
mostra seu exercício, mesmo após o rompimento ou modificação do vínculo funcional do
servidor responsável pela prática da conduta lesiva.
Do que se conclui que a manutenção ou perduração do vínculo funcional vigente à época da
conduta lesiva não é requisito para o exercício do poder disciplinar. Premissa essa já
reconhecida e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes
precedentes:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR FEDERAL DO
INSS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA A CONTAR DA
CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
PROCEDIMENTO
INSTAURADO
CONTRA
SERVIDOR
EXONERADO A PEDIDO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência, o prazo prescricional para
a instauração de processo administrativo disciplinar não começa a
fluir a partir do cometimento da infração, mas da ciência dos fatos pela
autoridade competente.
2. Não comprovado o transcurso de mais de cinco anos entre a ciência
dos fatos pela autoridade competente e a instauração do processo
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administrativo disciplinar, não há como se reconhecer a alegada
prescrição.
3. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito alegado, não se admitindo dilação probatória.
4. Na apuração da responsabilidade administrativa do servidor
público, podem advir desdobramentos, como consequência da
aplicação da penalidade administrativa, a justificar a instauração de
procedimento disciplinar contra ex-servidor exonerado, a pedido,
para apuração de supostas irregularidades por ele cometidas durante
o exercício do cargo. Precedentes.
5. Segurança denegada.”
(MS 14.407/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 16/12/2015) [g.n.]
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INSTAURAÇÃO
CONTRA
EX-SERVIDOR.
POSSIBILIDADE.
APURAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
PRATICADAS QUANDO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
PÚBLICAS. OBRIGATORIEDADE DA APURAÇÃO PELA
AUTORIDADE PÚBLICA.
1. De acordo com o regramento legal, ao qual a Administração Pública
está jungida em face da obediência ao Princípio da Legalidade, a
responsabilidade civil-administrativa do servidor público federal,
resultante de sua atuação no exercício do cargo, deve ser
obrigatoriamente apurada pelo respectivo Ente Público, por meio da
instauração de sindicância ou do processo administrativo disciplinar,
nos termos do art. 143 da Lei n.º 8.112/90; sob pena de a autoridade
competente incorrer no crime de condescendência criminosa,
capitulado no art. 320 do Código Penal. Precedentes.
2. Na apuração da responsabilidade administrativa do servidor
público, outros desdobramentos, diferentes da penalidade
administrativa, podem advir, tais como: remessa do relatório ao
Ministério Público para eventual propositura de ação penal,
obrigatoriedade de a Advocacia-Geral da União de ingressar com
ação de reparação de danos civis e registro nos assentamentos
funcionais, para efeito de reincidência no caso de reingresso no
serviço público.
3. O simples fato de o Indiciado em processo administrativo
disciplinar não mais ostentar a condição de servidor público, por já
ter sido anteriormente demitido, não implica o cessamento da
apuração de irregularidades por ele praticadas quando do exercício
de suas funções relativas ao cargo ocupado.
4. Segurança denegada.”
(MS 13.916/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012) [g.n.]
Acrescenta-se que o poder disciplinar se caracteriza, em sua essência, pela potestatividade e
pela inafastabilidade de seu exercício por parte da Administração Pública. Razão pela qual o
argumento em sentido oposto, exigindo-se que o processo administrativo disciplinar tenha por
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pressuposto a manutenção do vínculo funcional, implicaria, em última análise, transferir ao
agente a quem se imputa a responsabilidade pela conduta lesiva as rédeas do exercício do poder
disciplinar. Permitindo-lhe, pelo simples ato de desligamento voluntário do serviço público,
livrar-se das punições decorrentes do poder disciplinar ao mero indício de vir a ser
responsabilizado por sua conduta.
De fato, nos termos do Parecer desta Consultoria Jurídica da AGE nº 15.500, de 16 de setembro
de 2015, a vedação ao exercício do poder disciplinar encontra tão somente no decurso do prazo
impedimentos ao seu exercício. O que implica reconhecer que acaso transcorrido o prazo
decadencial para a Administração agir, prevalecerá sobre seu poder-dever apenas oposições
relacionadas à segurança jurídica; que lhe impedem de levar a termo o processo administrativo
disciplinar. Punindo-se, com isso, a inércia do Estado.
Nesse sentido, o rompimento do vínculo com a Administração não impede o exercício do poder
disciplinar. Sujeitando-se tal poder a limitações decorrentes, unicamente, do decurso do prazo
e da mora do Estado em exercê-lo.
Disso tudo, em resposta ao primeiro questionamento formulado, entende-se por legítimo o
exercício do poder administrativo disciplinar pela autoridade competente, mediante a abertura
do adequado processo administrativo disciplinar. Ainda que inexistente o vínculo funcional
verificado à época do ilícito administrativo.
Sendo imperioso observar, no entanto, a não incidência da decadência sobre o dever da
Administração em exercer sua prerrogativa disciplinar.
II – DA SUJEIÇÃO AO ESTATUTO. SERVIDORES CONTRATADOS
TEMPORARIAMENTE E DETENTORES DE CARGO EM COMISSÃO.
A consulta tem por pano de fundo situações específicas de servidores efetivos da Secretaria de
Estado de Defesa Social que, antes da investidura no cargo atualmente ocupado, teriam
cometido atos infracionais. Na ocasião, possuíam vínculo funcional precário com a
Administração estadual. Seja por força de contrato temporário a que se refere a Lei estadual nº
18.185, de 2009; seja por ocuparem cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo.
Em assim sendo, torna-se relevante para fins de exercício do poder disciplinar apurar a
legislação disciplinar a que estavam sujeitos esses mesmos servidores à época da conduta.
Quanto aos servidores ocupantes de cargo em comissão, dúvidas não persistem. Por expressa
previsão, as disposições do Estatuto funcional dos servidores do Estado, a Lei estadual nº 869,
de 1952, aplicam-se aos cargos públicos em geral. Sejam eles providos em caráter efetivo ou
de forma comissionada.
É o que se extrai da leitura do caput do art. 1º da Lei, c/c seu art. 14. Sendo esse, igualmente, o
entendimento desta Advocacia-Geral do Estado, expressado no parecer da Consultoria Jurídica
nº 14.833, de 5 de março de 2008, que entendeu que o regime disciplinar dos servidores
detentores de cargos em comissão, observadas as peculiaridades da natureza do cargo, está
previsto na Lei estadual nº 869, de 1952.
Os servidores contratados em caráter temporário, por sua vez, têm na Lei estadual nº 18.185,
de 2009, a regulação do vínculo funcional que mantêm com a Administração Pública estadual.
Vínculo esse caracterizado pela temporariedade, decorrente da excepcionalidade da demanda
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da Administração por servidores para a realização e manutenção, em caráter de urgência, de
serviços públicos essenciais ou para a realização de serviços meramente transitórios.
A Lei estadual nº 18.185, de 2009, define, em linhas gerais, o regime jurídico da contratação
temporária. Transferindo expressamente às disposições do Estatuto a regulamentação de certas
matérias relativas aos servidores contratados. Nesse sentido, seu art. 12:
“Art. 12. O pessoal contratado nos termos desta Lei fará jus aos
direitos estabelecidos nos dispositivos previstos no § 3º do art. 39 da
Constituição da República.
Parágrafo único. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei
o disposto nos arts. 132 a 142, 152 a 155, 191 a 212, 244, incisos I, III
e V, e 245 a 274 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952.”
Verifica-se que a Lei estende aos servidores contratados a aplicação dos arts. 208 a 212 da Lei
estadual nº 869, de 1952.
Tais dispositivos preveem a responsabilização dos servidores pelo exercício irregular de suas
atribuições, sujeitando-os às sanções de natureza civil, penal e administrativa. A eles sendo
aplicados, ainda, os dispositivos do Estatuto que cuidam do regime disciplinar administrativo a
que estão sujeitos os servidores públicos em geral, com as penalidades que lhe são próprias
(arts. 244 e ss.). Limitando-se, tão somente, as penas passíveis de serem aplicada às seguintes:
i) repreensão; ii) suspensão; e iii) demissão.
Disso se conclui a submissão desses servidores ao regime disciplinar previsto no Estatuto dos
servidores públicos estaduais. Motivo pelo qual inócua se faz qualquer tentativa de se distinguir,
para os fins aqui relevantes, a natureza do vínculo funcional com a Administração Pública
estadual. Independentemente de serem servidores efetivos, comissionados ou temporários, o
regime disciplinar que lhes é aplicado é o mesmo. Variando, tão somente, a espécie de pena
passível de ser aplicada.
III - DAS PENALIDADES PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA
PENA.
Uma vez superada a questão da legitimidade da abertura do processo administrativo disciplinar,
como demonstrado nos termos do item “I” deste parecer, resta-nos, em resposta ao segundo
questionamento formulado, definir as penalidades passíveis de serem aplicadas ao servidor
público a quem se imputa o ilícito administrativo.
Nesse ponto, em que pesem os argumentos contidos na Nota Jurídica emitida pela Assessoria
Jurídica da Secretaria de Estado consulente, somos da opinião de não haver impedimentos para
a efetiva aplicação aos citados servidores, neste momento, das penalidades previstas pelo
Estatuto do Servidor Público Civil do Estado. Suplantando-se, de tal modo, o simples efeito de
registro nos assentos funcionais e consideração da pena para efeitos de progressão na carreira
A nosso ver, nas situações que ilustram esta consulta, a natureza do vínculo mostra-se
relevante apenas para fins de definição da pena disciplinar passível de ser aplicada. A
perduração do vínculo, todavia, não é requisito para a aplicação da pena disciplinar, salvo nos
casos em que verificada a impossibilidade material de sua incidência.
Decerto, uma vez extinto aquele vínculo ou mesmo transformada a sua natureza, relevante se
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mostra a avaliação, no momento da instauração do processo, da eficácia da sanção prevista em
lei, caso o processo venha a findar-se com a decisão pela aplicação da pena.
Exemplifica-se. Quando se trata de ex-servidor, inócuo falar-se na instauração do processo
administrativo disciplinar que poderá culminar com a mera aplicação da pena de suspensão.
Por não mais ostentar a condição de servidor – pois exonerado ou findo o contrato temporário
– a pena nesse caso, embora de aplicação prevista em lei, nenhuma eficácia teria pela
impossibilidade de ser cumprida. Diferentemente do que ocorre, por sua vez, com a pena de
demissão. Que, embora não cause o efeito imediato de desligar servidor já desligado, poderá
ter por efeito prático a imposição de impedimentos à nova admissão do servidor, mediante a
conversão do ato de desligamento.
O que queremos significar com isso é a importância de se avaliar, para o exercício do poder
disciplinar, o preenchimento de duas premissas: i) a existência de vínculo funcional estatutário
entre a Administração e o agente do ato ilícito no momento da sua prática; e ii) a efetividade do
processo administrativo disciplinar, tendo em vista a possibilidade da pena disciplinar prevista
vir a ser aplicada com efeitos concretos sobre a esfera jurídica dos interessados.
Transferindo esse entendimento às situações narradas na consulta, a natureza do vínculo
ostentada pelos servidores à época dos fatos mostra-se relevante apenas para fins de definição
das penalidades passíveis de serem a ele aplicadas. Uma vez verificada a continuidade do
vínculo funcional com a Administração Pública estadual e, especialmente, a identidade ou
similitude das funções exercidas pelos servidores, a efetividade das sanções preliminares
permanece hígida. Limitando-se, todavia, as penas a que estão sujeitos: aos então detentores de
cargo em comissão, às penas contidas no art. 244 do Estatuto aplicáveis ao servidor demissível
ad nutum; aos contratados em caráter temporário, às penas a que faz remissão o parágrafo único
do art. 12 da Lei estadual nº 18.185, de 2009.
Pensar de modo diverso, estendendo-se ao atual servidor efetivo a possibilidade de ser punido
com sanções a ele não aplicáveis à data da conduta lesiva, seria admitir o agravamento da
punição do servidor em razão da alteração do vínculo. Permitindo-se com isso a retroação de
penalidade que, à data do ato lesivo, não incidiria sobre o servidor em função da natureza do
vínculo funcional que ostentava à época.
Com isso, ainda que possível e legítima a abertura do processo administrativo disciplinar, bem
como a aplicação da pena correspondente à gravidade do fato, à Administração compete
observar, no momento da fixação da sanção, as espécies de pena passíveis de serem aplicadas
ao servidor à época do fato. Ao então contratado temporário, as penas aplicáveis a tal espécie
de servidor. E ao detentor de cargo em comissão, as sanções disciplinares que lhe são
correspondentes.
IV – DOS EFEITOS DA PENA NO TEMPO.
Embora não seja objeto de questionamento direto, para a completa análise da consulta
importante se faz a manifestação desta Consultoria Jurídica quanto aos efeitos no tempo das
sanções eventualmente aplicadas aos servidores que se enquadrem nas situações descritas na
consulta. Principalmente em relação à pena de demissão, tendo em vista a investidura em cargo
de provimento efetivo pelos servidores que, anteriormente à data de posse, praticaram os atos
ilícitos.
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A esse respeito, entendemos que os efeitos da aplicação das sanções disciplinares, em razão de
sua natureza punitiva, não poderão retroagir à data da prática do ato. Devem, pois, produzir
efeitos prospectivos, contados da data de sua aplicação.
A nosso ver, não há se falar, em casos em que aplicada a pena de demissão, na retroação de
seus efeitos à data do rompimento do primeiro vínculo do servidor. A exemplo do que ocorre
em regra com os demais servidores que já tiveram encerrado o vínculo com o Estado.
Vale frisar: o que aqui se advoga é que nos casos em análise a alteração da natureza do vínculo
pouco importa para o deslinde e finalização do processo administrativo. Assim como para a
aplicação da pena ao servidor.
Em razão da identidade ou similitude das funções exercidas pelos servidores, em ambos os
vínculos, importante se faz verificar se o vínculo funcional com a Administração Pública
estadual, independentemente de sua natureza, mantém-se e ainda perdura. O que lhe permite
exercer plenamente seu poder disciplinar.
Com isso, entendemos dispensada qualquer discussão sobre a retroação dos efeitos da decisão
punitiva. Afastando-se a tese da necessidade do Estado, no exercício do poder de autotutela,
rever o ato de investidura do servidor no cargo efetivo atualmente ocupado, por suposto
descumprimento de um dos requisitos de ingresso e posse.
À data da investidura no cargo efetivo não existiam impedimentos decorrentes da demissão,
pois demitido não foi o servidor do cargo ou função anteriormente ocupado ou exercida. Razão
pela qual o ato de posse mostrou-se, à época, válido e perfeito. E, por isso, não merece ser
objeto de invalidação.
Ressalta-se que diversa seria a conclusão na hipótese do ato de demissão ter antecedido a
investidura no cargo atual. Deixando o Estado de considerá-lo quando da posse do interessado.
Nesse caso, entende-se que o ato de investidura estaria maculado, permitindo-se ao Estado o
exercício do poder de autotutela que lhe é inerente.
Aqui, ainda que por força de vínculo de natureza diversa, o servidor manteve-se vinculado
funcionalmente com a mesma Administração Pública, exercendo funções e atribuições
idênticas ou similares. Estando submetido, como visto, ao mesmo estatuto funcional. O que nos
parece permitir e autorizar o Poder Público a aplicar, no vínculo atual, a sanção disciplinar
correspondente ao ato praticado.
Na hipótese do ato vir a ser apenado com a sanção de demissão, o rompimento do vínculo
vigente com a Administração é medida que legalmente se impõe. Conclusão que se extrai do
interesse público para que seja excluído dos quadros de servidores do Estado aquele cuja
conduta funcional pregressa seja francamente incompatível com as responsabilidades,
atribuições e deveres do cargo. Sob pena do ato ficar impune, com a permanência de servidor
que já demonstrou, por seus atos, a incompatibilidade no exercício do múnus que lhe foi
transferido, independentemente da natureza do vínculo que justificou seu ingresso no serviço
público.
Assim, a extinção do vínculo primeiro não impede a instauração do processo administrativo
disciplinar e, igualmente, a incidência da penalidade. Desde que observada a efetividade da
sanção passível de ser aplicada ao responsável pelo ilícito administrativo.
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In casu, subsistente o vínculo funcional com a Administração Pública estadual, ainda que de
natureza diversa, o dever de sanção do servidor remanesce, produzindo, em regra, efeitos plenos
e futuros.
CONCLUSÃO
Diante das razões expendidas neste parecer, opina-se, em resposta aos questionamentos
formulados pela consulente, pela legitimidade da instauração do processo administrativo
disciplinar contra servidores efetivos que, à data da prática do ato, ocupavam cargo em
comissão ou eram contratados temporariamente pela Administração Pública estadual. Devendo
ser respeitado, todavia, o prazo de decadência para o exercício do poder administrativo
disciplinar.
A esses servidores aplicam-se as sanções legalmente cominadas no Estatuto do Servidor
Público Civil do Estado, observada a natureza do vínculo – se comissionado ou temporário – à
data do fato. Sanções que produzirão efeitos prospectivos, dada a identidade ou similaridade
entre as funções exercidas pelo servidor em ambos os vínculos, e incidirão sobre o atual vínculo
funcional do servidor responsável pelo ilícito administrativo.
É o parecer. À superior análise.
Belo Horizonte, 29 de novembro de 2016.

RAFAEL REZENDE FARIA
Procurador do Estado

Palavra-chave: Servidor Público Efetivo. Ilícito administrativo. Processo administrativo disciplinar. Efeito futuro.
Prazo decadencial.
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O Advogado-Geral do Estado, Dr. Onofre Alves Batista Júnior, proferiu no Parecer abaixo o
seguinte Despacho:
“Aprovo. Em 28/11/2017.”
PROCEDÊNCIA:

Núcleo de Assessoramento Jurídico da AGE (NAJ/AGE)

INTERESSADOS:

Núcleo de Assessoramento Jurídico da AGE (NAJ/AGE) e demais
órgãos integrantes do Poder Executivo Estadual

NÚMERO:

15.917

DATA:

26 de outubro de 2017.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UNIFORMIZAÇÃO DE
ENTENDIMENTO.
PRAZO
PARA
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE DE DEMISSÃO. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL
DO TJMG. DECRETO Nº 20.910/32. REVISÃO PARCIAL DO
POSICIONAMENTO ADOTADO NO PARECER Nº 15.616, DE 09
DE MARÇO DE 2016. PEDIDO DE REVISÃO. POSSIBILIDADE
DE FORMULAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. POLÍCIA CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
Diante da existência de posicionamentos conflitantes no âmbito desta
Consultoria, necessária nova reflexão acerca dos temas suscitados pelo
NAJ/AGE, de modo a oferecer aos órgãos da Administração orientação
segura e uniforme.
Revisitadas as questões, opina-se pela possibilidade de adoção do prazo
de cinco anos para a aplicação da penalidade de demissão em todos os
casos (exceto abandono de cargo), revendo-se, em parte, o
entendimento consignado no Parecer AGE nº 15.616, de 09 de março
de 2016.
Considera-se viável, ainda, no processo administrativo disciplinar, a
formulação, a qualquer tempo, de pedido de revisão, com fundamento
no artigo 235 da Lei nº 869/52, que trata especificamente da revisão no
âmbito do processo administrativo disciplinar.
Por fim, opina-se pela admissibilidade do pedido de reconsideração no
processo administrativo disciplinar da Polícia Civil, mediante aplicação
subsidiária da Lei nº 869/52.

RELATÓRIO
1.
Cuida-se de expediente oriundo do Núcleo de Assessoramento Jurídico da
AGE, no bojo do qual são suscitadas diversas questões controvertidas acerca do processo
administrativo disciplinar, pontuando-se a necessidade de uniformização de entendimento a
respeito das mesmas, para adoção de conduta padronizada no âmbito do Estado.
2.
Os temas apontados são os seguintes:
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2.1.
Prazo “prescricional” para aplicação da pena de demissão, já que o prazo
de 4 anos previsto no artigo 258 da Lei n. 869/52 seria aplicável apenas à
demissão por abandono de cargo;
2.2.
Prescrição (ou não) do pedido de revisão;
2.3.
Subsistência atual do pedido de reconsideração no âmbito do processo
administrativo disciplinar da Polícia Civil, em razão do advento da LC nº 129/13.
3.
Em relação ao primeiro ponto, foi mencionado que o Parecer AGE nº 15.616,
de 09/03/2016, manifestou-se pela aplicabilidade do prazo de 4 anos para todas as hipóteses de
demissão, e não apenas para o caso de abandono de cargo. Contudo, o Parecer AGE nº 15.667,
de 12/04/2016, opinou pela utilização, para a hipótese de demissão a bem do serviço público,
do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002.
4.
Apesar disso, foi informada na consulta a existência de decisão proferida pelo
TJMG em 28/09/2016 (Mandado de Segurança nº 1.0000.15.094006-2/000) na qual foi
determinada a utilização, para a pena de demissão, do prazo prescricional quinquenal previsto
no Decreto nº 20.910/1932. Esse é o posicionamento cuja adoção é sugerida pelo NAJ/AGE.
5.
No tocante à prescritibilidade do pedido de revisão, foi apontado que há
entendimento desta AGE no sentido de que tal pedido estaria sujeito ao prazo prescricional de
5 anos, à vista do disposto no artigo 196 da Lei nº 869/52 c/c artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
São citados alguns pareceres que adotam esse posicionamento, lembrando-se, ainda, o disposto
no artigo 68 da Lei nº 14.184/2002.
6.
Como contraponto, lembra o contido no artigo 235 da Lei 869/52, que prevê o
cabimento do pedido de revisão a qualquer tempo, e afirma que há manifestação desta
Consultoria opinando pela não sujeição do pedido de revisão ao prazo decadencial. O disposto
na Lei nº 14.184/2002 somente seria aplicável subsidiarimente a processos administrativos
específicos, o que não é o caso já que existe na Lei nº 869/52 dispositivo sobre a possibilidade
de manejo, a qualquer tempo, do pedido de revisão no âmbito do processo administrativo
disciplinar.
7.
O NAJ tem adotado entendimento no sentido de que o pedido de revisão não
estaria sujeito à prescrição/decadência.
8.
Por fim, em relação à terceira questão suscitada, a consulta traz à tona o Parecer
CJD/218, de 04/05/2016, no qual restou consignado que o artigo 193 da Lei nº 869/52 seria
aplicável subsidiariamente até a edição do estatuto disciplinar da Polícia Civil, admitindo-se o
pedido de reconsideração, no prazo previsto no artigo 56 da Lei estadual nº 14.184/2002.
9.
Contrariamente, lembra que o Parecer CJD/189, de 05/03/2016 manifestou-se
pelo descabimento da aplicação subsidiária para tal finalidade, em razão da revogação expressa
do artigo 141 da Lei nº 5.406/69 pelo artigo 123, inciso I, da Lei Complementar nº 129/13.
Assim, o NAJ/AGE vem entendendo pela impossibilidade de conhecimento do pedido de
reconsideração, por falta de amparo legal.
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10.
11.

A consulta não veio instruída com documentos.
É o breve relatório.

PARECER
12.
A leitura da promoção oriunda do NAJ/AGE evidencia que os temas apontados
foram abordados em mais de uma oportunidade por esta Consultoria Jurídica, contudo, há
posicionamentos conflitantes. Diante disso, necessária nova reflexão acerca dos tópicos
arguidos, a fim de que seja possível uma orientação uníssona para os órgãos do Estado.
13.
Feita essa introdução, passa-se à análise do primeiro tópico elencado.
Do prazo prescricional/decadencial para a aplicação da pena de demissão
14.
A dúvida em relação a tal prazo existe pois a legislação que trata do assunto é
omissa, tendo sido estabelecido de modo expresso apenas o prazo para aplicação da pena de
demissão nos casos de abandono de cargo.
15.
A esse respeito, vale citar o disposto no artigo 258 da Lei nº 869/52, segundo
o qual:
Art. 258 - As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no
prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo
de quatro anos.
16.
À vista desse quadro e a fim de sugerir um padrão de conduta a ser seguido, foi
elaborado, em resposta a consulta do NAJ/AGE versando sobre situação de servidor integrante
da Polícia Civil, o Parecer AGE nº 15.616, de 09 de março de 2016, da lavra da Procuradora do
Estado Dra. Luísa Cristina Pinto e Netto que, sobre o tema, manifestou o seguinte
entendimento:
Como se vê, a Lei estadual nº 869/52, no que tange à prescrição, previu
no seu art. 258, o prazo de 2 anos para as penalidades administrativas
de repreensão, multa e suspensão, e de quatro anos para a demissão,
mencionando o abandono de cargo.
Já se sabe que este dispositivo tem gerado discussão no sentido de
definir se o prazo prescricional de 4 anos se aplica para qualquer
caso de demissão ou apenas para a demissão por abandono de cargo
– a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça não é uníssona
quanto à abrangência do prazo. Diante disso, discute-se se haveria
lacuna na legislação estadual, “faltando” previsão do prazo
prescricional para as demais hipóteses de demissão ou se todas as
hipóteses de demissão estariam abarcadas pelo prazo de 4 anos previsto
no dispositivo transcrito.
(...)
Não se pode deixar de remeter ao já longínquo acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 20.069-DF, cuja leitura integral é de
todo recomendada para o deslinde da questão diante da legislação
estadual atual, podendo servir para corroborar o entendimento
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explicitado. Tal decisão foi tomada diante de cenário em que a
legislação federal então vigente não previa prazo prescricional para
todas as infrações disciplinares1. As normas sobre prescrição, então
introduzidas em novel estatuto, restaram insculpidas em preceito
que as veiculou de forma não exauriente justamente para as
hipóteses de demissão. Em face disto, propugnou-se a chamada
interpretação extensiva visando a aplicar o prazo prescricional
previsto literalmente para uma hipótese de demissão a todas as
demais hipóteses de demissão (que não configurassem crime).
A similitude com o quadro normativo atual vigente no Estado de Minas
Gerais fornece relevante fundamento para o entendimento acima
esposado no sentido de aplicar-se o prazo de 4 anos, estabelecido no art.
258 da Lei estadual nº 869/52 com referência literal à demissão por
abandono de cargo, para todas as hipóteses de demissão. Busca-se a
solução dentro do próprio ordenamento jurídico estadual.
Esse entendimento não é de todo estranho ao Tribunal de Justiça
mineiro, que já decidiu neste sentido pela aplicação das normas da Lei
estadual nº 8.769/52 para as carreiras policiais civis no que não houver
disposição específica e pela aplicação do prazo de 4 anos para as demais
hipóteses de demissão, não apenas aquela motivada pelo abandono de
cargo.
(...)
De lege ferenda, parece interessante buscar uma disciplina mais clara
para a questão. Diante da disciplina atual, o Estado deve definir qual a
tese jurídica que pretende seguir, afigurando-se talvez, no nosso
modesto entendimento, sustentável a tese segundo a qual o prazo de 4
anos aplica-se a todas as hipóteses de aplicação de pena de suspensão,
seja por se ter o abandono de cargo como indicação exemplificativa,
seja por se entender cabível a interpretação extensiva. (...)
Ainda assim, considerando o art. 258, da Lei estadual nº 869/52, em
homenagem ao legislador estadual e à sua competência, opina-se, em
primeira linha, pela adoção do prazo de 4 anos para todas as
hipóteses de demissão, com as cautelas apontadas acima, mormente no
que tange à jurisprudência do Tribunal de Justiça mineiro. (grifei)
17.
Assim, o que se percebe da leitura do excerto transcrito é que, em um cenário de
indefinição jurisprudencial, com tendência à utilização, por analogia, do prazo prescricional
definido na Lei Federal nº 8.112/90, foi defendida a tese segundo a qual o prazo de 4 anos seria
aplicável a todos os casos de demissão.
18.
Tal conclusão fundou-se na perspectiva segundo a qual a referência, no artigo
258 da Lei nº 869/52, ao abandono de cargo seria meramente exemplificativa, admitindo-se,
ainda, em relação a tal dispositivo, o cabimento da interpretação extensiva. Privilegiou-se, desse
modo, a legislação mineira e, por consequência, a autonomia legislativa do Estado.
19.
Contudo, como bem esclarecido, a questão é controversa e comporta outras
formas de interpretação, que levariam à adoção de prazo prescricional/decadencial diverso, o
1 Tratava-se do art. 213 do então vigente Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
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que, inclusive, se percebe pelas decisões judiciais prolatadas acerca do tema.
20.
Dito isso, necessário chamar atenção para o fato de que, conforme noticiado na
promoção oriunda do NAJ/AGE, ainda em 2016 foi proferida, pelo Órgão Especial do TJMG,
decisão adotando tese diversa da firmada por esta Consultoria. Senão vejamos:
AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO
NO
CARGO.
INADMISSIBILIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. A prescrição é instituto de direito material e consiste na perda quanto
à pretensão pela inércia do titular em procurar a tutela jurisdicional no
prazo legal.
2. Os prazos prescricionais são sempre fixados em lei, quer no
Código Civil, quer em leis especiais ou extravagantes.
3. Havendo omissão das leis especiais que regem o processo
administrativo disciplinar estadual quanto ao prazo para a
aplicação da pena de demissão, aplica-se o prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 1932.
4. A instauração de processo administrativo disciplinar interrompe o
prazo prescricional, que volta a correr após o prazo previsto para
instrução e julgamento do mesmo.
5. Aplicada a pena de demissão quando ainda não prescrita a pretensão
punitiva da Administração Pública, inadmissível a reintegração do
funcionário.
6. Segurança denegada. (grifei - Mandado de Segurança nº 094006298.2015.8.13.0000 – Rel. Des. Caetano Levi Lopes – Publicação:
06/10/2016)
21.
Do voto condutor do acórdão percebe-se que a fundamentação desenvolvida foi
no sentido de que os prazos prescricionais devem ser fixados expressamente em lei. Sendo
assim, inexistindo, no âmbito do Estado, diploma legal que estabeleça tal prazo nas hipóteses
de demissão que não por abandono de cargo, deveria ser aplicado o prazo geral de 5 anos
definido no Decreto nº 20.910/32. Segue trecho esclarecedor do voto:
Ora, ante a omissão das leis especiais que regem o processo
administrativo disciplinar estadual, entendo ser aplicável o prazo
prescricional quinquenal a favor da Fazenda Pública, previsto no
Decreto nº 20.910, de 1932. Acerca do tema, eis a lição de José dos
Santos Carvalho Filho, no Manual de direito administrativo, 28.ed., São
Paulo: Atlas, 2015, p. 1.004:
PRAZOS EXTINTIVOS PARA A ADMINISTRAÇÃO. No que
concerne à Administração, é possível vislumbrar, na via administrativa,
a existência das três modalidades de prazos extintivos.
Numa primeira visão, temos a hipótese em que, por força de expressa
disposição legal, a Administração tem o poder de exercitar seu poder
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punitivo. Em diversos diplomas legais, é possível encontrar esta
competência, associada à fixação de prazos extintivos. Como exemplo,
cite-se: (a) poder punitivo de polícia (Lei n° 9.873/99: cinco anos); (b)
poder disciplinar funcional (estatutos funcionais; na esfera federal, Lei
n° 8.112/90). Nesses casos, a Administração é dotada de pretensão
punitiva, de modo que, transcorrido o prazo legal sem a punição,
sucederá a prescrição da referida pretensão. A rigor, é esta a única
hipótese de prescrição administrativa, vez que ocorre a perda da ação
punitiva no âmbito da própria Administração. Os diplomas acima, aliás,
empregam o verbo "prescrever", estando tecnicamente corretos quanto
à qualificação desses prazos extintivos. (...)
Uma outra situação relativa à extinção merece análise: a dos casos
de ausência de previsão legal do prazo extintivo. A matéria é
controversa. Para alguns estudiosos, não haveria prazo para o
desfazimento de tais atos. Outros sustentam ser inadmissível o estado
de infinita pendência. Há também quem entenda que, no silêncio da
lei, o prazo será de cinco anos, com fundamento no Decreto n°
20.910/1932. Este último pensamento nos parece o de mais preciso
fundamento jurídico: se a prescrição judicial de pretensões contra
a Fazenda ocorre em cinco anos, não seria razoável que fosse mais
extenso o prazo na via administrativa. (grifei)
22.
Diante da omissão legislativa, determinou-se a aplicação do prazo fixado para o
ajuizamento de ações judiciais contra a Fazenda Pública. De acordo com esse posicionamento,
a Administração teria, para a aplicação da pena de demissão, o mesmo prazo que o administrado
tem para pedir judicialmente a invalidação de determinado ato.
23.
Consoante mencionado, a decisão foi prolatada pelo Órgão Especial e, apesar de
não possuir caráter vinculante, acaba por se tornar um referencial de entendimento para
situações similares que venham a surgir. Inclusive já há decisão posterior e recente na qual se
adotou o mesmo posicionamento. Eis a ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - DEMISSÃO DE TÉCNICO
ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL - REINTEGRAÇÃO - TUTELA
ANTECIPADA - REQUISITOS - POSSIBILIDADE.
- O prazo prescricional para aplicação da pena de demissão,
referente a processo administrativo é o de cinco anos, nos termos
do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, como já se manifestou o Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento
do Mandado de Segurança nº 1.0000.15.094006-2/000.
- Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito das decisões
administrativas, salvo quanto ao exame da legalidade do procedimento
instaurado e a observância aos ditames constitucionais relacionados ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
- Em conformidade com o disposto pelo artigo 208 e 212, da Lei
Estadual nº 869/52, inda que autônomas e independentes as esferas
civil, penal e administrativa, o excesso de prazo e a tumultuada
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tramitação do processo administrativo, aliado à iminente prolação de
sentença na referida ação penal constituem fundamentos aptos para que
se denote caracterizada a probabilidade do direito titularizado pelo
agravado. (grifei – Agravo de Instrumento nº 015299568.2017.8.13.0000 – Rel. Des. Paulo Balbino – Publicação:
25/08/2017)
24.
À vista dessa compreensão sobre o assunto é que o NAJ sugere a adoção do
prazo de cinco anos para aplicação da pena de demissão em todos os casos, exceto abandono
de cargo, para o qual há previsão legal expressa do prazo de quatro anos.
25.
Como já mencionado, a questão suscitada de fato é polêmica e a orientação
sugerida por esta Consultoria no Parecer AGE nº 15.616/2016 representa uma opção defensável
e segura, contudo, frise-se, não é a única possível.
26.
No ponto, não é demais lembrar que no próprio parecer foi feita essa
consideração, chamando atenção, inclusive, para o fato de que a adoção de outra interpretação
poderia levar a prazo prescricional maior. Foi citado até mesmo julgado do TJMG no qual já se
adotava a tese da “prescrição administrativa” com aplicação do Decreto nº 20.910/32.
27.
Sendo assim, por se tratar de tema não pacificado, é possível afirmar que o
entendimento externado pelo órgão Especial do TJMG serve de incentivo à adoção de postura
diversa da sugerida anteriormente por esta Consultoria, por ser mais benéfica para
Administração. Isso porque, ao se admitir um prazo maior para aplicação da penalidade de
demissão, há, em tese, maior possibilidade de adequada repreensão de condutas faltosas.
28.
Diante do que foi dito, opina-se pela viabilidade jurídica da adoção da tese
segundo a qual o prazo para aplicação da penalidade de demissão em todos os casos (exceto
abandono de cargo) é de 5 anos, a teor do disposto no Decreto nº 20.910/32. Tal posicionamento
enseja a revisão parcial do entendimento consignado no Parecer AGE nº 15.616, de 09 de março
de 2016.
29.
A fim de evitar atuação contraditória entre o Contencioso e a Consultoria da
AGE, sugere-se a adaptação da defesa do Estado nas ações judiciais em que tal ponto seja objeto
de discussão.
30.
Por fim, ainda nesse tópico, cumpre mencionar que o Parecer AGE nº 15.667,
de 20 de abril de 2016, - suscitado na promoção do NAJ e no bojo do qual foi externado o
entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão a bem
do serviço público seria de 10 anos -, foi elaborado à vista das especificidades de determinado
caso concreto. Ademais, a utilização do referido prazo foi sustentada apenas em relação à
execução material da penalidade, não tendo sido analisada a possibilidade de uso do mesmo em
relação à aplicação da sanção.
31.
Diante disso, as conclusões esposadas na referida peça opinativa não obstam a
adoção do prazo geral de cinco anos para todas as hipóteses em que cabível a aplicação da pena
de demissão, com exceção, apenas, do abandono de cargo.
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Prescrição (ou não) do pedido de revisão no âmbito do processo administrativo disciplinar
32.
Tal qual já mencionado, o NAJ/AGE, em sua promoção, aponta a existência de
posicionamentos contraditórios, emanados por esta Consultoria, acerca da sujeição (ou não) do
pedido de revisão ao prazo prescricional de cinco anos.
33.
Segundo se relata, o entendimento mais recente – esposado em mais de uma
manifestação – seria o de que tal pedido estaria sujeito à incidência da prescrição quinquenal,
à vista do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 c/c artigo 196 da Lei nº 869/52, dos
quais se colhe que:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Art. 196 - O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, em
geral, nos mesmos prazos fixados para as ações próprias cabíveis no
judiciário, quanto à espécie.
Parágrafo único - Se não for o caso de direito que dê oportunidade à
ação judicial, prescreverá a faculdade de pleitear na esfera
administrativa, dentro de 120 dias a contar da data da publicação oficial
do ato impugnado ou, quando este for da natureza reservada, da data da
ciência do interessado.
34.
qual se lê:

Nessa mesma direção cita-se o disposto no artigo 68 da Lei nº 14.184/2002, no
Da Revisão
Art. 68 – O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode ser
revisto a pedido ou de ofício quando for alegado fato novo ou
circunstância que justifique a revisão.
§ 1º – O prazo para revisão é de cinco anos contados da decisão
definitiva.
§ 2º – Da revisão não pode decorrer agravamento de punição.

35.

De outro lado, necessário trazer à tona o disposto no artigo 235 da Lei nº 869/52:
Revisão do Processo Administrativo
Art. 235 - A qualquer tempo pode ser requerida a revisão de
processo administrativo, em que se impôs a pena de suspensão,
multa, destituição de função, demissão a bem do serviço público,
desde que se aduzam fatos ou circunstâncias susceptíveis de
justificar a inocência do acusado.
Parágrafo único - Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido,
a revisão poderá ser requerida por qualquer pessoa relacionada no
assentamento individual. (grifei)

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
260

PARECER e NOTA JURÍDICA

36.
Desse modo, a compreensão segundo a qual o pedido de revisão no âmbito do
processo administrativo disciplinar estaria sujeito ao prazo prescricional de cinco anos decorre
de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais transcritos.
37.
Em sentido contrário, o entendimento segundo o qual o pedido de revisão não
estaria sujeito à prescrição advém da aplicação do princípio da especialidade. Assim, o prazo
definido na Lei nº 14.184/2002 – cuja utilização é subsidiária em processos administrativos
específicos – não seria aplicável à hipótese dada a existência de dispositivo acerca do tema na
Lei nº 869/52.
38.
Com todo respeito aos entendimentos contrários, necessário perceber que a
revisão tem contornos e pressupostos diferenciados, não podendo receber tratamento
semelhante ao de um recurso.
39.

A revisão deve ser compreendida como um meio de impugnação autônomo

cuja finalidade é reparar eventuais injustiças que tenham sido cometidas em relação ao servidor,
desde que, por óbvio, sejam apontados novos fatos ou circunstâncias que possam alterar a
compreensão acerca da conduta considerada faltosa. A possibilidade de modificação de um
julgamento errôneo não pode estar limitada no tempo.
40.
Contudo, como demonstrado, há normas que, a partir de uma primeira leitura,
parecem tratar a questão de forma contraditória.
41.

Diante desse aparente conflito entre as normas citadas, imperiosa a utilização

do critério de solução de antinomias jurídicas segundo o qual a norma especial afasta a
aplicação da norma geral.
42.
No caso, muito embora haja previsão, no artigo 68 da 14.184/2002, do prazo
de cinco anos para a formulação do pedido de revisão, necessário lembrar que esse diploma
legal traz normas gerais sobre o processo administrativo, aplicando-se apenas de forma
subsidiária a processos específicos. Senão vejamos:
Lei nº 14.184/2002
Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das
fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao
atendimento do interesse público pela Administração.
1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo
e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado,
no que se refere ao desempenho de função administrativa.
(...)
43.
O processo administrativo disciplinar é processo específico, visto que regulado
de maneira detalhada pela Lei nº 869/52.
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44.
Forçoso concluir, portanto, que a norma contida no artigo 235 da Lei nº 869/52,
por tratar da revisão no âmbito do processo administrativo disciplinar deve prevalecer em
relação a qualquer outra norma que se refira de modo genérico ao processo administrativo.
45.
Desse modo, diante da especialidade da norma constante do Estatuto do
Servidor – dirigida exclusivamente ao processo administrativo disciplinar – imperioso concluir
que o pedido de revisão no âmbito dessa modalidade de processo não se sujeita à prescrição,
estando o conhecimento desse adstrito ao preenchimento dos seus requisitos específicos de
admissibilidade, entre os quais, frise-se, não está o prazo.
Possibilidade atual de formulação do pedido de reconsideração no âmbito do processo
administrativo disciplinar da Polícia Civil
46.
Consoante já mencionado, tal indagação é posta em razão da controvérsia
acerca da possibilidade de aplicação subsidiária da Lei nº 869/52 ao processo administrativo da
Polícia Civil até que sobrevenha o estatuto disciplinar da categoria, conforme determinação
contida no artigo 116 da LC nº 129/2013.
47.
A promoção oriunda do NAJ/AGE menciona que esta Consultoria já se
posicionou pela aplicabilidade da Lei nº 869/52, suprindo lacuna decorrente da revogação do
artigo 141 da Lei nº 5.406/69. O prazo para o manejo de tal pedido seria aquele previsto no
artigo 56 da Lei nº 14.184/2002.
48.

Há também manifestação em sentido contrário, no bojo da qual restou

consignado que, com a revogação do artigo 141 da Lei nº 5.406/69 pelo artigo 123, inciso I, da
LC nº 129/13, o pedido de reconsideração deixou de ser admitido, razão pela qual não poderia
se falar em aplicação subsidiária da Lei nº 869/52 para tal fim.
49.
Para melhor compreensão do tema e das razões que levaram a interpretações
dissonantes no âmbito desta CJ, cumpre trazer à tona as alterações ocorridas na legislação
aplicável à Polícia Civil.
50.
A Lei Complementar nº 129, de 08/11/2013, que “Contém a Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG -, o regime jurídico dos integrantes das
carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da PCMG”
estabelece que:
Art. 116. O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, em
até noventa dias contados da data de publicação desta Lei
Complementar, projeto de lei complementar contendo o Estatuto
Disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. Até a publicação do estatuto de que trata o caput,
aplica-se o disposto nos arts. 142 a 205 da Lei nº 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, e normas complementares.
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(...)
Art. 123. Ficam revogados:
I - os arts. 1º a 74, 76 a 102, 104 a 141 e 206 a 221 da Lei nº 5.406, de
1969;
(...)
51.
Consoante se colhe do dispositivo transcrito, até a publicação de estatuto
disciplinar específico, continuam em vigor artigos da Lei nº 5.406/69 que tratam do Regime
Disciplinar, Transgressões Disciplinares, Classificação, Causas e Circunstâncias que Influem
no Julgamento, Penalidades, Competência para imposição dessas, Prisão Administrativa e
Suspensão Preventiva e Processo Administrativo.
52.
qual se lia:

No entanto, restou expressamente revogado o artigo 141 da Lei nº 5.406/69, no

DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 141 - (Revogado pelo inciso I do art. 123 da Lei Complementar nº
129, de 8/11/2013.)
Dispositivo revogado:
“Art. 141 – É permitido ao servidor policial requerer ou
representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, desde que
o faça dentro das normas de urbanidade e em termos, observadas as
seguintes regras:
I – nenhuma solicitação, qualquer que seja sua forma, poderá ser:
a) dirigida à autoridade incompetente para decidi-la; e
b) encaminhada, senão por intermédio da autoridade a que estiver
imediatamente subordinado o servidor;
II – o pedido de reconsideração só será cabível quando contiver novos
argumentos e será sempre dirigido à autoridade que tiver expedido o ato
ou proferido a decisão;
III – nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado;
IV – o direito de pedir reconsideração decai no prazo de vinte dias,
contados da publicação do ato ou do conhecimento do fato, e deverá ser
decidido no prazo máximo de trinta dias;
V – só caberá recurso quando houver pedido de reconsideração
desatendido ou não decidido no prazo legal;
VI – o recurso será dirigido à autoridade a que estiver imediatamente
subordinada a que tenha expedido o ato ou proferido decisão e,
sucessivamente, na escala ascendente, às demais autoridades; e
VII – nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma vez à mesma
autoridade.
Parágrafo único – Os prazos de recursos e demais normas
disciplinares do direito de pleitear obedecerão à regulamentação
própria, aplicando-se, subsidiariamente, os dispositivos atinentes
ao funcionalismo público em geral. (grifei)
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53.
Diante da revogação desse dispositivo, o que se questiona é se, no processo
administrativo disciplinar no âmbito da Polícia Civil, não mais se admitiria o pedido de
reconsideração. Perquire-se, para tanto, a possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 193
da Lei nº 869/52, que estabelece:
Art. 193 - O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser
renovado.
Parágrafo único - O requerimento e o pedido de reconsideração de que
tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco
dias e decididos dentro de trinta, improrrogáveis.
54.
Conforme mencionado na promoção advinda do NAJ/AGE, o Parecer nº CJD
189, de 05 de março de 2015, consignou o descabimento da aplicação subsidiária da Lei nº
869/52 no caso. Isso em razão da revogação expressa do artigo 141 da Lei nº 5.406/69, o que
seria justificado por razões de política legislativa.
55.
No entanto, tal entendimento, no sentido de que a revogação do dispositivo em
tela trouxe consigo uma lacuna normativa acerca do tema, acaba por implicar na admissão de
um processo administrativo disciplinar no qual não haveria a previsão de recursos e outras
formas de questionamento, pelo servidor integrante da Polícia Civil, das decisões proferidas
pela Administração.
56.
Isso porque, como demonstrado, o artigo 141 da Lei nº 5.406/69 trazia em seu
bojo o direito, para o policial civil de “requerer ou representar, pedir reconsideração e
recorrer de decisões”.
57.
Sendo assim, a compreensão segundo a qual a revogação do referido dispositivo
retirou tais faculdades do servidor parece implicar em violação à garantia fundamental do duplo
grau de jurisdição na esfera administrativa.
58.
Essa restrição implica, por consequência, em ofensa à ampla defesa, prevista no
artigo 5º, inciso LV da CR, nos seguintes termos “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes”. A ampla defesa compreende o direito de se insurgir contra
as decisões e, em razão disso, não parece razoável admitir que as mudanças implementadas na
legislação que rege a Polícia Civil tenham se dado – em contraposição ao comando
constitucional – com o intuito de restringir garantia dos servidores.
59.
Necessário mencionar, ainda, que o direito de petição também está previsto no
artigo 5º da CR/88, nos seguintes termos:
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento
de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
60.
Nesses termos, a fim de atribuir a maior eficácia possível às normas
constitucionais invocadas, opina-se pela aplicação subsidiária da Lei nº 869/52, admitindo-se,
por consequência, a formulação de pedido de reconsideração.
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61.
À vista de tudo o que foi exposto, não se vislumbra motivação para afastar o
entendimento consolidado no Parecer nº CJD /218, de 04 de maio de 2016, da lavra da
Procuradora do Estado Dra. Luisa Cristina Pinto e Netto, do qual se colhe:
Em resumo, quanto a processo administrativo disciplinar da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais – partindo-se das normas
constitucionais – buscam-se, primeiramente, as normas estatutárias,
disciplinares e de processo administrativo específicas da carreira –
veiculadas pela Lei nº 5.406/69 e pela Lei Complementar nº 129/2013
-, buscando-se, subsidiariamente, as normas estatutárias, disciplinares e
de processo administrativo genéricas – veiculadas pela Lei nº 869/52e, por fim, recorrendo-se, também subsidiariamente, às normas gerais
de processo administrativo no âmbito estadual – veiculadas pela Lei nº
14.184/2002. A questão da previsão dos recursos cabíveis, bem como
seus prazos, em processo administrativo disciplinar envolvendo
integrantes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, partindo-se das
normas constitucionais, deve ser resolvida recorrendo-se, nesta ordem,
com aplicação sucessiva subsidiária, à Lei estadual n. 5.406/69 e Lei
Complementar nº 129/13, Lei estadual n. 869/52, Lei estadual n.
14.184/2002.
(...)
O art. 141 da Lei estadual nº 5.406/69 que tratava do direito de petição
e genericamente mencionava o recurso, a representação e o pedido de
reconsideração, foi expressamente revogado, mas não houve a entrada
em vigor, com essa revogação, de novas normas específicas sobre a
matéria. Resta perguntar se esta revogação faz com que se passe a ter
uma vazio normativo, uma verdadeira lacuna, ausência de norma a
prever e disciplinar estas espécies recursais, em sentido amplo, no
âmbito do processo administrativo disciplinar das carreiras da Polícia
Civil de Minas Gerais. É de salientar que o próprio art. 141 citado
previa, ainda, a aplicação subsidiária das normas gerais do
funcionalismo estadual, asseverando que “os prazos de recursos e
demais normas disciplinares do direito de pleitear obedecerão à
regulamentação própria, aplicando-se, subsidiariamente, os
dispositivos atinentes ao funcionalismo público em geral.” A pergunta,
então, se completa, com a revogação deste dispositivo, afasta-se a
aplicação subsidiária das normas pertinentes veiculadas pela Lei
estadual nº 869/52?
A resposta à pergunta formulada, no nosso entender, deve começar por
afastar a compreensão de que a revogação do art. 141 da Lei estadual
nº 5.406/69, somada à não edição do diploma normativo referenciado
no art. 116 da Lei Complementar estadual nº 129/2013, leva a afastar
qualquer aplicação subsidiária da Lei estadual n. 869/52. Há outras
menções na própria Lei estadual nº 5.406/69 que demonstram a
manutenção desta aplicação subsidiária, como exemplifica o art. 147,
aplicação esta que restaria inafastável, mesmo à míngua de previsões
da Lei estadual nº 5.406/69 neste sentido, em face da Lei estadual n.
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869/52, que se pretende geral, apenas tendo suas normas afastadas em
face de normas específicas. Com isto, afirma-se que se mantém a
aplicação subsidiária das normas da Lei estadual nº 869/52 para as
carreiras da Polícia Civil mineira em tudo o que não houver previsão
específica ou que não houver previsão específica díspare ou conflitante.
Já o art. 1.º da Lei estadual nº 869/52 deixa clara a sua capacidade
regulativa genérica para a função pública do Estado de Minas Gerais:
“Art. 1º - Esta lei regula as condições do provimento dos cargos
públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e responsabilidades dos
funcionários civis do Estado.
Parágrafo único - As suas disposições aplicam-se igualmente ao
Ministério Público e ao Magistério.”
Há que observar, ademais, que o art. 112 da Lei Complementar estadual
nº 129/2013 determina a aplicação subsidiária da Lei estadual nº 869/52
para as carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais.
Em outras palavras, no quadro normativo atual, não havendo previsão
específica dos recursos em sentido técnico (mas ao mesmo tempo
amplo, podendo abarcar o recurso e o pedido de reconsideração)
cabíveis no processo disciplinar para as carreiras da Polícia Civil – com
exceção da disciplina do pedido de revisão, veiculada pelos arts. 195 da
Lei estadual nº 5.406/69 – tem-se que recorrer à disciplina prevista pela
Lei estadual nº 869/52.
Como se vê, não se trata de mera opinião teórica, de opção ou conselho,
trata-se da obrigatoriedade de adoção das normas legais aplicáveis
atualmente vigentes. Tais normas encontram-se, no que não está
disposto nas Leis estaduais nº 5.406/69 e Lei Complementar estadual n.
129/2013, na Lei estadual n. 869/52.
Na Lei estadual nº 869/52, não foi estruturada normatização
especificamente voltada para os recursos em processo disciplinar,
foram feitas previsões genéricas sobre os recursos, devendo estas ser
aplicadas ao processo disciplinar. Colacionem-se os dispositivos mais
relevantes:
“Art. 193 - O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser
renovado.
Parágrafo único - O requerimento e o pedido de reconsideração de que
tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco
dias e decididos dentro de trinta, improrrogáveis.
Observa-se que há previsão de cabimento do pedido de reconsideração
e do recurso, previsão de seus efeitos (meramente devolutivos), bem
como prazo para a decisão do pedido de reconsideração. Não se entende
haver previsão específica quanto ao prazo para a interposição destas
espécies recursais, o que deve levar a que se recorra, subsidiariamente,
às normas da Lei estadual nº 14.184/2002.
A Lei estadual nº 14.184/2002, como se disse, veicula normas de caráter
geral com aplicação subsidiária para os processos administrativos na
esfera do Estado de Minas Gerais, normas que se aplicam,
obrigatoriamente, como qualquer norma jurídica cogente, presentes os
seus pressupostos, não havendo norma específica. A abrangência
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regulativa das normas trazidas por este diploma, como observado
inicialmente, deflui do disposto em seu próprio artigo 1º, que prevê o
caráter geral e a aplicação subsidiária.
(...)
Destes dispositivos transcritos, há que se verificar as normas extraíveis
e aplicáveis aos processos administrativos disciplinares das carreiras
policiais. Quanto ao cabimento do recurso e seu efeito, bem como a
autoridade a que se dirige, já se observou que há normas específicas,
sendo de se afastarem estas normas gerais. No entanto, quanto aos
prazos não há, no momento, norma específica vigente, o que faz com
que se tenha forçosamente, que aplicar o prazo de 10 dias para
interposição do recurso, previsto no art. 56 da Lei estadual nº
14.184/2002.
Resta, assim, explicitar o prazo para o pedido de reconsideração, uma
vez que este continua existindo, como forma de impugnação específica
no processo disciplinar, tal como previsto no art. 193 da Lei estadual nº
869/52. Neste caso, entende-se que se deve aplicar aqui o mesmo prazo
de 10 dias estabelecido no art. 56 da Lei estadual nº 14.184/2002, uma
vez que, também para este recurso em sentido lato, não há previsão
específica de prazo. Sendo assim, também para o pedido de
reconsideração o prazo de 10 dias, tal como estabelece a Lei estadual nº
14.184/2002 em seu art. 56.
Há que conjugar este prazo geral com a disciplina específica da Lei
estadual nº 869/52 sobre o pedido de reconsideração e o recurso. O
pedido de reconsideração pode ser interposto em 10 dias (art. 56, Lei
estadual nº 14.184/2002), para a autoridade que houver expedido o ato
ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado (art. 193,
Lei estadual nº 869/52). O pedido de reconsideração deve ser
despachado em 5 dias e decidido em 30 dias (art. 193, parágrafo único,
Lei estadual n. 869/52). Do indeferimento do pedido de reconsideração,
cabe recurso (art. 194, inciso I, da Lei estadual nº 869/52), o prazo para
este recurso é de 10 dias (art. 56, Lei estadual nº 14.184/2002), este
recurso deve ser dirigido à autoridade imediatamente superior à que
tiver expedido o ato ou proferido a decisão, ou seja, a autoridade que
tenha indeferido o pedido de reconsideração (art. 194, § 2º, Lei estadual
nº 14.184/2002). (grifos no original)
62.
Diante das considerações feitas, opina-se pela admissibilidade do pedido de
reconsideração no processo administrativo disciplinar da Polícia Civil, com fulcro no artigo 193
da Lei nº 869/52, aplicável subsidiariamente à hipótese.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e em atenção aos questionamentos formulados, opina-se:
a)
Pela viabilidade jurídica da adoção do prazo de cinco anos para a aplicação da
penalidade de demissão em todos os casos (exceto abandono de cargo), a teor do disposto no
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Decreto nº 20.910/32. Tal posicionamento enseja a revisão parcial do entendimento consignado
no Parecer AGE nº 15.616, de 09 de março de 2016;
b)
Pela possibilidade de formulação, a qualquer tempo e no âmbito exclusivamente
do processo administrativo disciplinar, de pedido de revisão, cujo conhecimento vincula-se a
requisitos específicos de admissibilidade, entre os quais, frise-se, não está o prazo;
c)
Pela admissibilidade do pedido de reconsideração no processo administrativo
disciplinar da Polícia Civil.

À consideração superior.
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.
DENISE SOARES BELÉM
Procuradora do Estado
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O Advogado-Geral do Estado, Dr. Onofre Alves Batista Júnior, proferiu no Parecer abaixo o
seguinte Despacho:
“Aprovo. Em 19/12/2017.”

PARECER Nº:

15.920

PROCEDÊNCIA:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG

INTERESSADO:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG

DATA:

06/11/2017

EMENTA:

DESAPARECIMENTO DE BEM PÚBLICO. SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL N° 45.242/2009.
ACESSO AOS AUTOS. PROCEDIMENTO DE RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. PROCESSO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO SUJEITA À
PENA DE REPREENSÃO E/OU SUSPENSÃO. TERMO DE
AJUSTAMENTO DISCIPLINAR. DECRETO ESTADUAL Nº
46.906/2015. PROPOSITURA. FACULDADE DA SERVIDORA
ACUSADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. DIREITO A PROCEDIMENTO PRÉVIO AO
RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
NEXO CAUSAL E AUTORIA DO DANO.

1 - O Termo de Ajustamento Disciplinar - TAD, instituído pelo Decreto Estadual n°
46.906/2015, apesar de medida facultativa e alternativa à instauração de procedimento
disciplinar, não dispensa o contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV da
Constituição da República, art. 4º, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e arts. 2º,
5º e 10 da Lei Estadual nº 14.184/02, notadamente na hipótese em que não restou concluído o
procedimento de apuração de dano ao erário, demonstrando o nexo de causalidade entre este e
a infração disciplinar praticada.
2 - O procedimento de apuração de responsabilidade e ressarcimento por danos ao erário (que
pode incluir ou não abertura de tomada de contas especial - TCE) não se confunde com a
sindicância e processo administrativo disciplinar para apuração de infração disciplinar cometida
por servidores públicos.
3 - A apuração do agente responsável pelo desaparecimento ou avaria de materiais para fins de
ressarcimento, conforme expressamente preconizado pelo art. 58 do Decreto n° 45.242, de
11/12/2009 c/c Resolução SEPLAG nº 037/2010, depende de prévio processo administrativo,
e, portanto, da apresentação de defesa e contraditório pela parte denunciada pelo dano.
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4 - A peculiaridade do caso em análise, em que o ressarcimento é condição prévia à
formalização do TAD e tendo em vista que o procedimento administrativo para apuração de
autoria e materialidade do dever de recompor dano ao erário deve ser concluído num período
de 180 (cento e oitenta) dias antes da instauração de eventual procedimento de tomada de contas
especial, o ideal e mais condizente com as garantias constitucionais do contraditório e ampla
defesa, assim como os princípios públicos da eficiência pública e busca da verdade real, seria
que, se possível, esse procedimento fosse finalizado antes da propositura de eventual
ajustamento disciplinar para que não houvesse qualquer fator prejudicial à formalização do
mesmo.
I - RELATÓRIO
1 - O Procurador-Chefe do IPSEMG encaminha, para análise e apreciação por este Núcleo de
Assessoramento Jurídico - NAF, por meio do Of. GAB.PROC n. 098/17(fl.95), expediente que
trata sobre a Sindicância Administrativa n° 004/2016, instaurada pela Portaria nº 10, de 14 de
julho de 2016, que apurou o desaparecimento de Oftalmoscópio da marca MD, modelo Omni
3000 no Hospital Governador Israel Pinheiro.
2 - Consoante relatório de avaliação realizado pela Comissão Especifica de Reavaliação do
Comitê de Gestão de Material do IPSEMG, o Oftalmoscópio desparecido, descontada sua
depreciação, corresponderia ao valor de R$527,31 (fls. 10-11).
3 - O despacho do sr. Presidente do IPSEMG, publicado no Diário oficial de 02 de novembro
de 2016 (fl.03), acolheu as conclusões contidas no relatório final da Comissão de modo a
determinar que:
1. A Diretoria da Saúde, através da Gerência Assistencial Hospitalar adote as medidas
administrativas necessárias à elaboração do relatório que alude o Manual de Tomada
de Contas Especial da Controladoria Geral do Estado, em face da servidora C. da
S1S, MASP 1.086. 604-4, com vistas ao ressarcimento ao erário nos termos do art.
246, da Resolução n° 12/2008, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
2. Que em sendo ressarcido o Erário por ocasião da adoção das medidas
supramencionadas, seja proposto à servidora em questão, a assinatura do Termo de
Ajustamento Disciplinar (...)
4 - Portanto, conforme recomenda o relatório final da aludida Sindicância, o Diretor de Saúde
do IPSEMG seria encarregado da adoção de medidas administrativas, tal como a notificação da
servidora para ressarcimento do dano decorrente, assim como pela propositura do Termo de
Ajustamento Disciplinar- TAD, nos termos do Decreto Estadual n° 46.906, de 16 de dezembro
de 2015.
5 - Conforme documentos de fls. 14-14-V, a Auditoria do IPSEMG se negou a disponibilizar
cópia integral dos autos da Sindicância nº 04/2016 ao Diretor de Saúde, o qual imputa a
responsabilidade pelo desaparecimento do bem à servidora Cristiane da Silva Santana Coordenadora Administrativa da CTI Pediátrica/Neonatal/UCP, por ofensa ao dever
regulamentar de preservar a intangibilidade do patrimônio público, com fulcro no disposto no
art. 216, inciso VI, da Lei Estadual n. 869/1952.
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6 - Por meio do despacho de fis. 14-V, o Diretor de Saúde do IPSEMG solicita à Procuradoria
parecer sobre a legalidade do procedimento adotado pelo Auditor Seccional.
7 - Por sua vez, a Procuradoria Jurídica, por meio do Parecer Jurídico n° 293/2017 (fis. 16-24)
concluiu, após vasta análise sobre os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais que regem
a Tomada de Contas Especial e os procedimentos disciplinares, ter o diretor/consulente direito
de acesso aos autos da sindicância, com fundamento nos princípios do contraditório, livreconvencimento, motivação e validade dos atos administrativos.
8 - Conforme despacho de fls. 4-V, os autos foram remetidos a este NAF para se manifestar
sobre o Parecer em epígrafe. Com efeito, por meio do Despacho 0028/2017 (fls. 27-28), este
Núcleo opinou “pela aprovação do Parecer Jurídico n° 293/2017, por seus próprios
fundamentos, no que se refere ao acesso aos autos da sindicância pelo Diretor de Saúde, na
condição de chefia imediata do servidor investigado (...)".
9 - Neste contexto, conforme se afere do AUDCS -MEMO 39/2017 (fl.084), os autos da
Sindicância Administrativa nº 004/2016 foram enviados por meio eletrônico à Diretoria da
Saúde aos 10/11/2016 e 04/05/2017, tendo sido, posteriormente, anexados ao presente
expediente às fls. 32-77.
10 - Por meio da mensagem eletrônica de fl.78, a auditora seccional solicita ao Diretor da Saúde,
que fossem adotadas as providências cabíveis, o mais rápido possível, “com vistas a evitar
prejuízos quanto a eventual instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da
servidora Cristiane da Silva Santana, MASP 1.086.604-4, casos as mesmas não logrem êxito".
(fls. 78).
11 - Em 31/03/2017, por intermédio do MEMO 39/2017, o Auditor do IPSEMG reitera que lhe
fosse encaminhado os documentos que comprovem a efetivação das medidas administrativas
decorrentes da Sindicância em análise.
12 - Em resposta, no bojo do Memo n° 062/2017 direcionado ao presidente do IPSEMG, o
Diretor de Saúde assevera: que "(...) sob pena de incorrer em ilegalidade e desobediência às
orientações, jurídicas da Advocacia-Geral do Estado (AGE) solicitamos à V. Sª determinar a
à Auditoria Seccional (AUDSC) a adoção de medidas sugeridas, no que tange à observância
dos princípios da ampla defesa e contraditório na fase da sindicância que implique em
penalidade, como no casa específico, tendo em vista as medidas administrativas determinadas
às fls. 76/77".
13 - Nesse contexto, o auditor seccional da IPSEMG, com referência no Relatório Técnico
emitido pela Coordenadoria da Área de Análise de Contratos, Convênio e Instrumentos
Congêneres do TCE-MG, afirma que a adoção de medidas administrativas, conforme definida
na conclusão da Sindicância 04/2016, possibilita o ressarcimento ao erário do servidor de boafé previamente à instauração da tomada de contas especial. Assim, ressaltou que tendo
"esgotado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a implementação das medidas
administrativas obrigatórias, (...) reitero a determinação para cumprimento.”
14 - Por sua vez, o presidente do IPSEMG, por meio do Oficio GP 248/2017, considerando as
manifestações jurídicas constantes destes autos, e tendo em vista "aparente" conflito com as
orientações indicadas pela Auditoria Seccional sobre o trâmite a ser adotado para o
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ressarcimento do dano apurado em sede da Sindicância 04/2016, requer orientação ao
Controlador-Geral quanto às providencias a serem adotadas no âmbito do Instituto (fl. 88).
15 - A matéria indagada foi respondida pela CGE por intermédio do Parecer/Núcleo Técnico
COGE n° 187/2017(fls. 90-94v), que conclui em síntese pela "desnecessidade de contraditório
e amp1a defesa aos procedimentos preparatórios de ressarcimento ao erário, em caso de dano,
uma vez que inexiste matéria a ser debatida de forma dialógica".
16 - Em síntese, era o que nos competia relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
17 - Preliminarmente, deve ser destacado que não há que se falar em uniformização de
entendimento jurídico por parte da Controladoria-Geral do Estado, conforme documento de fls.
90/94 dos autos.
18 - Segundo posicionamento consolidado na Nota Jurídica AGE nº 1.957, de 2009, a
Constituição do Estado (art. 128) define a Advocacia-Geral do Estado como órgão de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A Lei Complementar nº 75/04, por
sua vez, atribui às assessorias jurídicas e procuradorias jurídicas, unidades de execução da AGE,
a competência para prestar assessoria e consultoria jurídica, estando compreendida dentre estas
a de interpretação de atos normativos e sua aplicação ao caso concreto.
19 - O Decreto nº 47.139/2017, que dispõe sobre a organização da Controladoria-Geral do
Estado, não estabelece de forma diferente, até porque neste caso seria ilegal e inconstitucional.
De fato, o referido Decreto estabeleceu que a Corregedoria-Geral tem como competência
coordenar e aplicar o regime disciplinar; estabelecer normas e procedimentos de correição a
serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública; e definir, orientar, coordenar
e acompanhar ações que visem ao ajustamento disciplinar de agentes públicos.
20 - Na mesma linha, a Lei nº 15.304/04 define as atribuições do auditor interno, as quais não
têm qualquer interface com interpretação de atos normativos ou sua aplicação ao caso concreto.
Compete à Controladoria-Geral do Estado, nos termos do Decreto 47.139/2017.
21 - Assim, uma vez posto o entendimento jurídico por parte da Advocacia-Geral do Estado,
cabe aos órgãos e entidades adequarem seus procedimentos ao mesmo, nos termos do art. 15, §
2º da Resolução AGE nº 26/17, que assim dispõe:
Art. 15 - As consultas formuladas à Advocacia-Geral do Estado pelas secretarias de
Estado, órgãos autônomos, autarquias e fundações da Administração Pública do Poder
Executivo Estadual, que envolverem matérias afetas à administração de pessoal,
recursos humanos e de recursos logísticos e patrimônio, bem como outras de
competência de unidades centrais, serão previamente encaminhadas aos órgãos e
entidades competentes, conforme o caso, para manifestação quanto ao entendimento
técnico e orientação acerca da matéria.
§ 1º - Caso o pronunciamento jurídico emitido pela AGE seja no mesmo sentido da
manifestação técnico-administrativa, o órgão ou entidade consulente deverá ser
imediatamente informado.
§ 2º - Na hipótese do pronunciamento da AGE ser contrário à manifestação técnicoadministrativa, o órgão que emitiu a manifestação técnico-administrativa deverá ser
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comunicado, com a respetiva nota jurídica, para incorporar o entendimento jurídico
da AGE.

22 - No caso em tela, verifica-se não haver divergência de entendimentos jurídicos, visto que
houve convergência entre os posicionamentos constantes do Parecer Jurídico nº 293/2017, da
Procuradoria do IPSEMG, e o Despacho nº 028/2017, deste NAJ.
23 - Todavia, para que não reste dúvida sobre a questão, submetemos o presente expediente
para análise e considerações desse Núcleo Central da Consultoria Jurídica, a fim de
consolidação da matéria em apreciação, para, ao final, a Controladoria-Geral do Estado adequar
as normas e procedimentos de correição ao entendimento jurídico a ser exarado.
24 - Retornando ao cerne da consulta, qual seja, a necessidade de observância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa aos procedimentos preparatórios de ressarcimento ao erário,
vale destacar o disposto na Constituição da República, no art. 5º, inciso LV:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela

inerentes;
25 - A Constituição do Estado, de 1989, também possui norma expressa acerca da necessidade
de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos despachos
e decisões, nos processos administrativos, nos termos do § 4º do artigo 4º, in verbis:
Art. 4º – O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os
direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.
[...]
§ 4º – Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento,
observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a
defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. (grifo nosso).

26 - No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, impõe, em seu artigo
2º, o dever de obediência, nos processos administrativos, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência,
ampla defesa, contraditório e transparência, dentre outros.
27 - O artigo 5º da Lei Estadual nº 14.184/2002 prevê também que, em processo administrativo,
serão observados, dentre outros, os seguintes critérios: atuação conforme a lei e o direito;
atendimento do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de poder ou competência,
salvo com autorização em lei; atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé,
vedada a promoção pessoal de agente ou autoridade; divulgação oficial dos atos
administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição e em legislação
específica; indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasem a decisão; observância
das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos postulantes e dos destinatários do
processo; adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
273

PARECER e NOTA JURÍDICA

direitos das pessoas; garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à apresentação
de alegações e à interposição de recurso; proibição de cobrança de despesas processuais,
ressalvadas as exigidas em lei; impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do
interessado.
28 - Por sua vez, o artigo 10 da Lei Estadual nº 14.184/2002[1], esclarece que qualquer assunto
que seja submetido ao conhecimento da Administração Pública possui o caráter de processo
administrativo.
29 - Nesse sentido são as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[2]:
[...] Não se confunde processo com procedimento. O primeiro existe sempre como
instrumento indispensável para o exercício da função administrativa; tudo o que a
Administração Pública faz, operações materiais ou atos jurídicos, fica documentado
em um processo. Cada vez que ela for tomar uma decisão, executar uma obra, celebrar
um contrato, editar um regulamento, o ato final sempre é precedido de uma série de
atos materiais ou jurídicos, consistentes em estudos, pareceres, informações, laudos,
audiências, enfim, tudo o que for necessário para instruir, preparar e fundamentar o
ato final objetivado pela Administração.
O procedimento é o conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática
de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de proceder; o procedimento
se desenvolve dentro de um processo administrativo. [...]

30 - Dos preceitos citados, colhe-se, em suma, que qualquer assunto que seja submetido ao
conhecimento da Administração Pública possui o caráter de processo administrativo e, assim
sendo, por força de norma constitucional, deverá observar, entre outros requisitos de validade,
a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e a motivação do despacho/decisão.
31 - Expostos alguns aspectos gerais a serem observados nos processos administrativos,
acrescente-se que a Lei Estadual nº 869/1952[3] contém previsão expressa no sentido de que o
servidor público responde civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas
funções (artigo 208).
32 - A responsabilidade civil, segundo o artigo 209, decorre de procedimento doloso ou
culposo, que resulte em danos aos cofres públicos ou a terceiros; a responsabilidade penal
abrange, consoante o artigo 210, os crimes e contravenções imputados ao servidor, no
desempenho do cargo ou função; e a responsabilidade administrativa resulta de atos ou
omissões, praticados no exercício do cargo ou função, nos termos do artigo 211, a serem
apurados pela própria Administração Pública, por meio de processo administrativo disciplinar,
precedido ou não de sindicância administrativa, podendo resultar na aplicação das seguintes
penas disciplinares: repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e demissão
a bem do serviço público.
33 - Após definir em que consiste a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a
responsabilidade administrativa, o aludido diploma legal consagra, de forma explícita, a
independência das instâncias, nos termos do artigo 212: “as cominações civis, penais e
disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as
instâncias civil, penal e administrativa”.
34 - Vê-se, pois, que o servidor público pode ser responsabilizado, por uma mesma conduta,
em três esferas distintas e independentes (civil, penal e administrativa). Ou seja, além de ser
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punido disciplinarmente pela Administração Pública, ele pode ser condenado a pagar pelos
prejuízos causados ao Estado (responsabilidade civil) e, ainda, sofrer uma condenação penal se
a conduta corresponder a um crime (responsabilidade penal)[4].
35 - Apenas a título elucidativo, ressalte-se que as regras aplicáveis aos processos
administrativos disciplinares estão dispostas nos artigos 218 e seguintes da Lei Estadual nº
869/1952, sem prejuízo da aplicação subsidiária dos preceitos da citada Lei Estadual nº
14.184/2002[5].
36 - Da leitura da Lei Estadual nº 869/1952, depreende que, malgrado os titulares dos órgãos
e entidades das Administração Pública direta, autárquica e fundacional possuam competência
para determinar a instauração dos processos administrativos disciplinares (artigo 219), a
aplicação das penalidades pode escapar à sua alçada, o que ocorre, por exemplo, com a
demissão, que é de competência do Governador do Estado[6] (artigo 251), sendo que, nesse
caso, incumbe à autoridade que determinou a instauração do PAD propor a penalidade cabível
à autoridade competente para a sua aplicação (artigo 230).
37 - Frise-se, por oportuno, que, o servidor público pode, em virtude de uma mesma conduta,
vir a ser responsabilizado não só na esfera administrativa, mas também nas esferas civil e penal.
38 - Sobre a responsabilidade civil dos servidores públicos, valiosos são os ensinamentos da i.
Procuradora do Estado Raquel Melo Urbano de Carvalho, colhidos do Parecer Jurídico nº
15.732/2016 da Consultoria Jurídica/AGE:
[...] 8. Aqueles que se relacionam com o Estado, sejam eles cidadãos, servidores
públicos, contratados ou outras pessoas públicas, podem com seus comportamentos
omissivos ou ativos causar prejuízos à Administração, sendo necessário definir, à luz
do sistema jurídico, as consequências incidentes na espécie. [...]
É admissível, portanto, que um servidor cause prejuízo ao Poder Público no exercício
das suas atribuições, cabendo ao Estado, em cada caso, aferir se o comportamento
funcional foi doloso ou culposo e, em caso positivo, deve a Administração promover
as medidas necessárias para que o erário seja ressarcido dos danos sofridos. [...]
Não seria razoável que o Estado sofresse prejuízos decorrentes de atos dos servidores
quando os mesmos agem dolosa ou culposamente, lembrando Heleno Taveira Torres
que “mais justo ainda é entender que à sociedade não cabe suportar despesas oriundas
de condutas irresponsáveis dos respectivos agentes públicos”. De fato, buscar a
reparação dos danos sofridos pelo Estado consubstancia medida assecuratória da
permanência do patrimônio público, em atendimento aos princípios da continuidade
do serviço público, da moralidade e da legalidade administrativa.
[...]
17. Atentando para a necessidade de procedimentalização do juízo sobre a existência,
ou não, de dolo ou culpa dos agentes públicos cujos comportamentos prejudicaram o
Estado, explicita-se que o sequenciamento formal de atos implica segurança para a
Administração e para o servidor. Viabiliza-se que, além da manifestação de vontade
dos órgãos e entidades administrativas, tenha-se previamente também a declaração de
vontade do agente público, a coleta de elementos que formem a convicção técnica
sobre a existência de culpa ou dolo, o que, além de concretizar a co-participação e o
aspecto dialógico das competências estatais, reduz a possibilidade de equívocos na
decisão final do órgão competente.
[...]
Para tanto, entende-se razoável que tramite processo administrativo no bojo do qual o
órgão competente possa colacionar elementos suficientes para decisão que concretize
as normas do ordenamento de regência. Em sede procedimento administrativo, tornase viável coletar dados relativos à sua atuação, a fim de que o órgão de representação
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(Advocacia Geral do Estado), com base nesses dados concretos levantados, exerça a
competência que lhe cabe, qual seja, verificar a pertinência das medidas previstas no
ordenamento destinadas ao efetivo ressarcimento do patrimônio público.
19. Não há dúvida que a indenização busca incorporar ao erário o valor subtraído do
Estado por determinado comportamento do terceiro que tenha causado dano à
Administração, configurando-se como sanção de natureza patrimonial; tal sanção
patrimonial independe de qualquer sanção disciplinar, penal ou de improbidade
administrativa. Não se admite a omissão dos órgãos responsáveis para fazer
levantamento isento dos fatos que ensejaram prejuízo ao Poder Público.
[...]
21 - Uma vez instruídos e findos os procedimentos administrativos, tendo o Estado
concluído pela responsabilidade do agente público em razão da sua atuação dolosa ou
culposa, é possível que o servidor concorde com a pretensão regressiva e indenize o
Estado pela via administrativa, o que consubstanciará o acordo entre as partes, com
adesão do agente ao juízo público definitivo.
22 - Se assim não acontecer, entra em questão a viabilidade de o Poder Público adotar
medidas autoexecutórias, o que, no Estado de Minas Gerais, encontra amparo em
preceitos legais e regulamentares. De fato, a Lei Estadual nº 19.940, de 13.01.2011,
normatizou a matéria e assim definiu nos artigos 1º e 2º: [...] (grifo nosso).

39 - No Parecer Jurídico nº 15.851/2017 da Consultoria Jurídica/AGE, a i. Procuradora do
Estado Raquel Melo Urbano de Carvalho reproduziu tais considerações acerca da viabilidade
de servidor público que, incorrendo em ilícito disciplinar, causar prejuízos ao erário ser
responsabilizado patrimonialmente, uma vez que todo aquele que causa dano é obrigado a
repará-lo, pontuando que, “para tanto, é mister que se tenha uma ação ou omissão antijurídica
do agente público; culpa ou dolo evidenciados em seu comportamento; relação de causalidade
entre a ação ou omissão e o dano verificado; prova do dano material ou moral que, ao final,
tenha prejudicada o patrimônio do Estado”, e frisando que o reconhecimento do dever de
ressarcir os prejuízos independe de qualquer sanção disciplinar, penal ou de improbidade
administrativa. Algumas passagens são merecedoras de transcrição:
[...] 305. É posição assente na doutrina pátria que, diante de um ilícito cometido por
um servidor, há independência entre as instâncias civil, penal, administrativadisciplinar e de apuração da improbidade regulada pela Lei Federal nº 8.429. Se um
servidor comete uma infração pode esta mesma conduta justificar responsabilização
administrativa (punição disciplinar prevista no Estatuto), penal (se caracterizado
crime ou contravenção), a incidência das penalidades previstas no artigo 12 da Lei de
Improbidade, bem como o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela Administração.
[...] 308. É fundamental reiterar, por conseguinte, a independência entre as quatro
esferas de responsabilização do servidor (penal, administrativa-disciplinar,
improbidade e ressarcimento) para que se perceba a irrelevância dos prazos fixados
para exercício pelo Estado do dever de punir o servidor (responsabilização
administrativa-disciplinar) e da atribuição de coibir a improbidade administrativa em
relação aos prazos para o Poder Público exigir ressarcimento pelos prejuízos sofridos.
O exercício unilateral do poder disciplinar pela Administração submete-se a prazos
decadenciais estabelecidos em cada esfera da federação (União, Estados-membros,
Municípios e Distrito Federal). O ajuizamento de ação de improbidade para aplicar as
sanções do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92 insere-se em outro sistema punitivo e
se sujeita a prazos de prescrição como os fixados no artigo 23 da Lei Federal nº
8.429/32. O poder de exigir do servidor o adimplemento do dever de indenizar os
prejuízos causados ao erário consubstancia outra esfera: a do ressarcimento, que se
entende imprescritível no presente momento, mas que poderá ser submetida a prazo
de prescrição[7].
309. É certo que os prazos decadenciais e especiais para exercício do poder-dever
disciplinar não acarretam repercussão capaz de definir o prazo prescricional para a
ação de ressarcimento civil. Na esfera disciplinar, o Poder Público apenas decairá da
prerrogativa de exercer sua competência apuratória e punitiva se deixar escoar o prazo
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fixado na lei dentro do qual lhe é possível atuar, aferindo a infração do servidor e
conduzido à aplicação da penalidade cabível. [...]
Pode ocorrer a decadência do direito da Administração demitir o servidor sem que
ocorra a prescrição da pretensão pública de obter indenização pela conduta ilícita do
referido agente. E isso seja em razão da imprescritibilidade consagrada no artigo 37,
§ 5º da CR e adequadamente aplicada pelo Estado aos seus expedientes, seja em
virtude de outro prazo, de natureza prescricional, que se entenda ser o tempo máximo
em que a Administração Pública pode ajuizar ação de ressarcimento (se o STF
modificar o entendimento atual).
312. O fato é que uma grave conduta do servidor de órgão, contrária ao Direito, que
tenha causado dano ao erário, pode ensejar, além de responsabilização penal e da
aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, a incidência da pena
disciplinar de demissão e o dever de ressarcir os prejuízos sofridos pelo erário. O fato
de ser ultrapassado o prazo especial para aplicação da pena de demissão na esfera
disciplinar nenhuma repercussão traz no poder de exigir a indenização cabível, sendo
necessário determinar o período máximo para ajuizamento da ação de ressarcimento,
por ser necessário cogitar agora de eventual mudança jurisprudencial no STF, com
consequências diretas na gestão dos expedientes atualmente em poder do Estado. [...]
(grifo nosso)

40 - Logo, é incontroverso que se impõe à Administração Pública o dever de adotar medidas
apuratórias[8], a fim de buscar o ressarcimento relativo a valores pagos indevidamente a
servidores públicos, mormente quando a concessão da vantagem e/ou do benefício tenha
decorrido de condutas ilícitas por eles praticadas.
41 - Para a devida responsabilização, repisa-se, devem ser observados os parâmetros acima:
“uma ação ou omissão antijurídica do agente público; culpa ou dolo evidenciados em seu
comportamento; relação de causalidade entre a ação ou omissão e o dano verificado; prova do
dano material ou moral que, ao final, tenha prejudicada o patrimônio do Estado”.
42 - Todavia, no caso em tela, salvo melhor juízo, não restou demonstrada cabalmente a relação
de nexo de causalidade entre a irregular conduta funcional da servidora imputada como
responsável e o furto do equipamento aludido no expediente, tendo sido realizada tão-somente
sindicância para apurar o fato.
43 - A Lei Complementar Estadual n° 102, de 17/01/2008, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas de Minas Gerais, relaciona as hipóteses em que cabível a Tomada de Contas
Especial- TCE no âmbito da Administração Pública:
Art. 47 - A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial
para apuração dos fatos e quantificação do dano, quando caracterizadas:
- omissão do dever de prestar contas;
- falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo
Município;
- ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
- prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano
ao erário.
§ lº - No caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Tribunal
determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para
cumprimento dessa decisão.
§ 2° - Não atendida a determinação prevista no § 1º, o Tribunal, de oficio, instaurará
a tomada de contas especial, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta lei
cornp1ementar.
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§ 3º - Os elementos que integram a tomada de contas especial serão estabelecidos em
ato normativo do Tribunal.

44 - O TCE/MG prescreve, em sede da Resolução nº 12/2008, que tão somente esgotadas a
medidas administrativas internas destinadas a promover o ressarcimento em razão de dano ao
Erário, e desde que não haja o ressarcimento integral do dano, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, será instaurada a Tomada de Contas Especial. Senão vejamos:
Art. 245. Autoridade administrativa competente, esgotadas as medidas
administrativas internas, deverá instaurar, sob pena de responsabilidade solidária,
tomada de contas especial para apuração dos fatos, quantificação do dano e
identificação dos responsáveis, quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 47
da Lei Complementar n° 102/2008.
§ 1° No caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Tribunal
determinará a instauração de tomada de contas especial.
§ 2° Não atendida a determinação prevista no parágrafo anterior, o Tribunal, de oficio,
instaurará a tomada de contas especial, sem prejuízo da aplicação das sanções legais
cabíveis.
§ 3° Após ser protocolizado e autuado, o processo seguirá, imediatamente, ao Relator,
que adotará as medidas cabíveis ou poderá determinar o encaminhamento dos autos à
unidade técnica competente.
§ 4º Os procedimentos e elementos que integram a tomada de contas especial serão
estabelecidos em ato normativo do Tribunal.
Art. 246. As medidas administrativas internas, com vistas ao ressarcimento ao erário,
deverão ser adotadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados:
I - da data fixada para apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no
dever de prestar contas e da falta de comprovação da aplicação de recursos repassados
pelo Estado ou pelo 1 Município;
II - da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato, nos demais
casos.
Parágrafo único. A instrução do processo de tomada de contas especial deverá conter
relatório circunstanciado acerca das medidas internas adotadas.
Art. 247. Não será instaurada a tomada de contas especial, caso ocorra o devido
ressarcimento integral ao erário no prazo a que se refere o artigo anterior e esteja
comprovada a boa-fé dos responsáveis.
Parágrafo único. Considera-se como integral ressarcimento ao erário:
I - a completa restituição do valor do dano atualizado monetariamente; ou
II - em se tratando de bens, a respectiva reposição ou a restituição da importância
equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo recolhimento, levando-se em
consideração o seu estado de conservação.

45 - No âmbito do Poder Executivo Estadual, o Decreto n° 45.242, de 11/12/2009, que
regulamenta a gestão de materiais do Estado de Minas Gerais, assim preceitua no que concerne
à responsabilidade e indenização, em casos de desaparecimento de materiais ou sua avaria em
razão de uso inadequado:
Art. 57. Ao tomar conhecimento do desaparecimento de materiais ou sua avaria em
razão de uso inadequado, o servidor tem o dever de comunicar a irregularidade ao seu
chefe imediato e o titular do órgão ou entidade a obrigação de determinar a apuração
dos fatos mediante:
I - registro da ocorrência junto à Polícia Civil, quando desconhecida a autoria;
II – laudo pericial, quando couber; e
III - sindicância.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos danos causados a veículos
oficiais que não sejam decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
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Art. 58. Comprovado o desaparecimento ou avaria de materiais por culpa ou dolo, em
decorrência de processo administrativo, deverão ser adotados os seguintes
procedimentos para imputação de responsabilidades e recomposição do erário:
I - informar à Superintendência Central de Correição Administrativa Auditoria Geral
do Estado - AUGE, quando -não houver corregedoria própria;
II - encaminhar os autos à Procuradoria Jurídica da Autarquia ou Fundação ou à AGE
na hipótese de o autor do dano recusar-se a promover administrativamente a
indenização ou ressarcimento à Secretaria ou Órgão Autônomo; e
III - instaurar Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.
Art. 59. Caracterizada inequivocamente a responsabilidade, estando ainda o
processo na esfera administrativa, fica assegurado ao responsável pela avaria ou
desaparecimento do material fazer a recomposição do erário, encerrando-se o
processo, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, nas esferas disciplinar e
penal, quando couber. (grifos nossos)

46 - Conforme se coteja da legislação supra colacionada, o procedimento de apuração de
responsabilidade e compensação por danos ao erário (que pode incluir ou não abertura de
tomada de contas especial - TCE) não se confunde com a sindicância e processo administrativo
disciplinar por infração à legislação estatutária.
47 - Nesse sentido, apregoa o Manual de instruções da CGE/MG sobre as distinções entre a
TCE e procedimentos disciplinares, os quais possuem fundamentos distintos, não obstante
possam decorrer de um mesmo fato motivador:
“Sendo assim, a principal diferença entre esses instrumentos reside em suas
finalidades. Enquanto a TCE busca o ressarcimento do erário, em virtude da utilização
indevida de recursos públicos, sem aplicação de sanções disciplinares, a sindicância e
o PAD buscam apurar responsabilidades por infrações praticadas por servidores sem
priorizar a recomposição dos cofres públicos: (...) É importante destacar que a
sindicância administrativa pode preceder tanto a TCE quanto o PAD, em virtude de
sua finalidade ser de apurar a autoria frente a indícios de irregularidade, porém, não
se deve vincular sua conclusão à instauração da TCE".

48 - Oportuno notar que, conforme já reiterado pela CGE em seu Manual de Prevenção e
Apuração de Ilícitos Administrativos, a Sindicância Investigativa dispensa a observância do
contraditório e ampla defesa, uma vez que deste procedimento não se pode cominar qualquer
penalidade. Nesse sentido:
A sindicância administrativa não visa a aplicação de penalidade disciplinar, urna vez
que consiste em investigação preliminar prévia à acusação e anterior ao processo
administrativo disciplinar 18. Por isso, não se exige a observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Não é necessário, portanto que se cientifique os
envolvidos dos atos da sindicância. É também dispensável que estes produzam provas
no curso da investigação (Manual Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos
Administrativos; fls 23-24).

49 - E irretorquível, ainda, a noção de que a busca pelo ressarcimento dos cofres públicos,
quando constatado dano ao patrimônio do Estado, constitui poder-dever da Administração,
portanto, trata-se de competência obrigatória e indisponível, na linha do entendimento esposado
pela Procuradora Raquel Melo Urbano de Carvalho, no bojo do Parecer nº 15.732, de
01/08/2016:
[...]
12. A partir do momento em que alguém causa dano ao patrimônio do Estado, surge
para o Poder Público o interesse em apurar administrativamente se há um agente
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responsável pelo dano e se esse agente atuou com dolo ou culpa. Cabe, pois, à
Administração Pública investigar a existência dos pressupostos ressarcitórios e buscar
a atuação de seu direito a ser indenizada. Dessa competência específica (de coletar os
dados fáticos pertinentes ao contexto em tese) não pode o Estado abrir mão, por se
tratar de dever irrenunciável e competência indisponível.

50 - Conforme se afere do Relatório Final da Sindicância, a autoria do dano foi delineada,
sobretudo, com base no registro patrimonial do bem, que estaria sob a responsabilidade da
Unidade de CTI Pediátrico/Neonatal/UCP, do Hospital Governador Israel Pinheiro.
51 - A coordenadora da CTI, a quem se imputa a responsabilidade pelo dano, em resposta à
diligência promovida pela comissão, relata ter emprestado o aparelho oftalmoscópico à sala de
arsenal da Ala “A", d o 7º Andar do Hospital (CTIPN/UCP), informação essa reiterada pela
equipe médica e de enfermagem do referido setor, sem que para tanto tenha sido registrado a
movimentação pelo SIAD (fls. 55).
52 - Sobre o dever de registrar a movimentação interna de material entre unidades do mesmo
órgão ou entidade, assim preconiza o Decreto nº 45.242, de 11/12/2009:
Art. 41. A movimentação interna de material permanente será realizada por meio de
guia de transferência interna emitida no SIAD pela unidade responsável pelo
patrimônio.
§ 1° A guia deverá ser assinada pelos responsáveis pelas unidades de origem e destino.
§ 2° O recebimento de material no SIAD, por meio de senha pessoal e intransferível,
substitui a assinatura em guia impressa e a torna dispensável.

53 - Nesse sentido, referido relatório final imputa a responsabilidade pelo ressarcimento à
Coordenadora do CTI pediátrico por violação ao disposto em referido preceito regulamentar
(art.41, do Decreto n° 45.242, de 11/12/2009). Ipsis literis:
O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever legal de
preservar a intangibilidade do patrimônio público mediante o cumprimento de norma
vigente incumbe ao servidor, em havendo relação de causalidade entre a sua omissão
e o prejuízo advindo ao erário.

54 - Por conseguinte, reputamos ter havido, em princípio, por parte da Coordenadora
Administrativa do CTI Pediátrico, descumprimento do dever de observância de normas legais
e regulamentares a que se refere o inciso VI, do art. 216, do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais, Lei n° 869, de 05 de junho de 1952. Da análise dos autos, não
se pode inferir ao certo o nexo causal direto entre o dano - decorrente do furto do material sob
a responsabilidade da servidora - e a falta do registro da movimentação interna do mesmo
material.
55 - Com efeito, o descumprimento pela Coordenadora Administrativa do CTI Pediátrico do
art. 41, do Decreto n° 45.242, de 11/12/2009 nos parece ter ocorrido, e corresponde, portanto,
a uma falta disciplinar. Uma vez transferido o instrumento para outro setor, independente do
trâmite formal, conforme testemunho da equipe e da residente presente no plantão em que
ocorreu o furto, a omissão da Coordenadora e o prejuízo causado ao erário não nos parece
apresentar um vínculo direto de causalidade, considerando ainda a independência entre as
sanções disciplinar e patrimonial.
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56 - De todo forma, a apuração do agente responsável pelo desaparecimento ou avaria de
materiais para fins de ressarcimento, conforme expressamente preconizado pelo art. 58 do
Decreto n° 45.242, de 11/12/2009, depende de prévio processo administrativo. Nesse sentido,
também preceitua a Resolução SEPLAG n° 037/010:
Art. 43. Concluída a sindicância, a documentação será encaminhada pela comissão,
ao setor competente, para a baixa, no prazo de dois dias.
Parágrafo único. Tendo concluído a sindicância pela existência de indícios de
participação de servidor ou de prestador de serviço, lotado no órgão ou entidade, a
comissão extrairá cópia integral dos autos, autenticando-a e encaminhando-a, no
prazo de dois dias, ao setor competente, para a instauração do devido processo
administrativo de apuração da responsabilidade (grifos nossos).

57 - A mesma Resolução nº 37 de 2010 da SEPLAG, que embasou a instauração da referida
sindicância, é clara ao dispor em seu art. 44 que:
Comprovada, inequivocadamente, mediante o devido processo administrativo, a
responsabilidade por culpa ou dolo, pelo desaparecimento ou avaria do material
permanente, estando ainda o processo na esfera administrativa, fica assegurado ao
responsável fazer a recomposição do erário, encerrando-se o processo, sem prejuízo
das demais penalidades cabíveis, nas esferas cível e penal, quando couber (grifos
nossos).

58 - Destarte, quando restar apurado em sede de sindicância, indícios de dolo e/ou culpa de
agente público em relação ao dano ao erário, mister se faz a abertura de procedimento
administrativo anterior à instauração de TCE, em corolário aos princípios da segurança jurídica
e eficiência pública. Para além, conforme apregoa o art. 59 do Decreto n° 45.242, de
11/12/2009, a responsabilidade pela avaria ou dano ao erário deve estar demonstrada de forma
inequívoca.
59 - Nesse sentido, sobre a necessidade de procedimentalização do juízo sobre a existência ou
não de dolo/culpa dos agentes públicos cujas condutas possam ter ocasionado prejuízo ao
Erário, alude-se a outro trecho do Parecer nº 15.732, de 01/08/2016:
Viabiliza-se que, além da manifestação de vontade dos órgãos e entidade
administrativas, tenha-se previamente também a declaração de vontade do agente
público, a coleta de elementos que formem a convicção técnica sobre a existência de
culpa ou dolo, o que, além de concretizar a co-participação e o aspecto dialógico das
competências estatais, reduz a possibilidade de equívocos na decisão final do órgão
competente. A democraticidade de uma relação mais ampla entre Administração e
agente público que poderá ser responsabilizada em sede de direito de regresso
maximiza a correção e a eficiência da atuação do Estado (grifos nosso).

60 - Não poderia haver outra forma da parte acusada demonstrar, nos termos do Relatório Final
da Sindicância, "ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo", sem que lhe seja
oportunizada a apresentação de defesa.
61 - Dos autos da sindicância, constata-se que a Coordenadora da CTI Pediátrico/Neonatal
respondeu ao questionário (fechado) sobre perdimento de bens (fls. 54-56), mas não teve
oportunidade de se manifestar na forma de contraditório em relação às acusações contidas no
relatório final da Comissão processante.
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62 - Da sindicância em referência, que apurou o dano pelo furto do aparelho e a sua autoria (por
culpa), resultou o dever de indenizar, que corresponde à sanção de natureza patrimonial, sem
prejuízo de instauração de procedimento autônomo para apuração de eventual infração
disciplinar. Nesse ponto, oportuno destacar que Resolução nº 37 de 2010 da SEPLAG deixa
clara a independência das instâncias administrativas e cíveis, ao dispor em seu art. 43 que:
Art. 43 - Concluída a sindicância, a documentação será encaminhada pela comissão,
ao setor competente, para a baixa, no prazo de dois dias.
Parágrafo único. Tendo concluído a sindicância pela existência de indícios de
participação de servidor ou de prestador de serviço, lotado no órgão ou entidade, a
comissão extrairá cópia integral dos autos, autenticando-a e encaminhando-a, no
prazo de dois dias, ao setor competente, para a instauração do devido processo
administrativo de apuração da responsabilidade,

63 - Nesse panorama, foi proposto pela Auditoria Seccional do IPSEMG, que o Diretor de
Saúde - superior hierárquico da investigada - propusesse à Coordenadora CTI
Pediátrico/Neonatal a assinatura de Termo de Ajustamento Disciplinar – TAD, como
alternativa à instauração de procedimento disciplinar e aplicação de penalidades, nos termos
preconizados pelo Decreto Estadual n° 46.906, de 16 de dezembro de 2015.
64 - Como é cediço, o Termo de Ajustamento Disciplinar, instituído por meio do Decreto
46.906/2015, como o próprio nome diz, tem como finalidade ser uma medida alternativa à
eventual instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e à aplicação de
penalidades aos agentes públicos.
65 - O TAD pode ser formalizado em infrações que seriam puníveis com advertência ou
suspensão, desde que atendidos os requisitos constantes do art. 6°, do Decreto Estadual n°
46.906/2015. Senão vejamos:
Art. 6° - O TAD poderá ser formalizado no caso de infração sujeita às penas de
repreensão ou suspensão, quando presentes os seguintes requisitos:
I - - inexistência de dolo ou má-fé por parte do agente público;
II - - histórico funcional favorável;
III - inexistência de prejuízo ao erário;
IV - inexistência de sindicância ou processo administrativo disciplinar em andamento
para apurar outra infração;
V - a solução mostrar-se razoável ao caso concreto.
(...)
§ 3º Equipara-se à inexistência de prejuízo ao erário a infração cujo valor do dano
atualizado for equivalente ou inferior a 5500 (cinco mil e quinhentas) unidades fiscais
do Estado de Minas - UFEMGs, desde que promovido previamente o ressarcimento
pelo agente responsável.

66 - Todavia, o ajustamento disciplinar não dispensa a instauração do competente processo
administrativo de apuração de dano ao erário, conforme acima explicitado.
67 - No caso em tela, o valor do bem desaparecido, conforme relatório de avaliação de fls. 1011, enquadra-se no montante fixado pelo art. 6°, §3º do Decreto Estadual nº 46.906/2015. Sendo
assim, a formalização do TAD depende de comprovação de ressarcimento do dano causado
pelo agente responsável, com fulcro no disposto no art. 10, inciso IV, do mesmo diploma.
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68 - Entende-se, portanto, que o ajustamento de conduta ora proposto mostra-se adequado à
infração disciplinar imputada à Coordenadora do CTT, referente à omissão do dever de registro
de movimentação interna de materiais, conforme determina o art. 41, do Decreto n° 45.242, de
11/12/2009.
69 - Lado outro, entende-se que poderá a servidora ter interesse na formalização do TAD e, ao
mesmo tempo, almejar se manifestar quanto aos fatos e indícios, que embasaram seu dever de
indenizar. Isso porque, a despeito da ausência do registro formal, existem outras medidas
probatórias a demonstrar que o aparelho Oftalmoscópio estaria sobre a posse e responsabilidade
do CTIPN/UCP, tal como a assinatura do B.O. pela residente de medicina presente no setor na
noite do ocorrido.
70 - Ora, se a legislação aplicável exige que o dolo/culpa do servidor que potencialmente
ocasionou dano ao erário esteja devidamente comprovado em sede processo administrativo
prévio, na falta desse último, o nexo casual entre o dano e a omissão disciplinar da servidora
resta ainda nebuloso.
71 - Com efeito, eventual formalização do TAD, que estaria atrelada ao prévio ressarcimento,
depende de forma imprescindível que o dano decorra diretamente da falta disciplinar. Não se
estaria aqui a defender prévio procedimento administrativo ao TAD, mas garantia de
contraditório e devido processo em relação ao dever de reparar dano, uma vez que existe a
possibilidade de formalizar o primeiro sem ter de repor o erário em casos em que ausentes a
autoria ou o nexo causal.
72 - Conforme ressalta o Parecer do Núcleo Técnico COGE nº 187/2017, a reparação do dano
em sede do TAD "não reflete, ainda, uma obrigação de indenizar, mas mera condição para,
reparando o dano, celebrar o TAD, que também é facultativo".
73 - Portanto, considerando a peculiaridade do caso, em que o ressarcimento é condição prévia
à formalização do TAD, e tendo em vista que o procedimento administrativo para apuração de
autoria e materialidade do dever de recompor eventual dano ao erário deve ser concluído num
período de 180 (cento e oitenta) dias antes de instaurado eventual procedimento de tomada de
contas especial, o ideal e mais condizente com as garantias constitucionais do contraditório,
ampla defesa, assim como os princípios da eficiência e busca da verdade real, seria que esse
procedimento fosse finalizado antes da propositura do TAD para que não houvesse qualquer
fator prejudicial à formalização do mesmo.
74 - Em não sendo possível, considerando a natureza do TAD como medida disciplinar
alternativa menos gravosa, recomenda-se que o Diretor de saúde notifique a servidora Cristiane
da Silva Santana - Coordenadora Administrativa da CTI Pediátrica/Neonatal/UCP, para que,
assim querendo, promova o prévio ressarcimento ao erário no valor de R$527,31, e formalize
o respectivo Termo de Ajustamento, por descumprimento ao disposto nos artigos 216, VI, da
Lei 869/1952 c/c art. 41, do Decreto nº 45.242, de 11/12/2009.
75 - Diante do panorama legal e fático posto, se a servidora acusada no âmbito da Sindicância
Administrativa n° 004/20 16 não concordar com o dano a ela imputado, poderá se manifestar
por meio de processo administrativo prévio à instauração de tomada de contas especial. Nesse
cenário, a Administração poderia de imediato instaurar processo disciplinar, o qual poderá ser
substituído por novo TAD, a pedido da acusada, até a fase de apresentação de defesa, nos termos
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do art. art. 6º, §2° do Decreto Estadual nº 46.906/2015, sobretudo após findo o processo de
ressarcimento.
76 - Registra-se, todavia, que essa última alternativa mostra-se muito mais dispendiosa à
Administração e à servidora, porquanto implicaria em abertura de processo disciplinar ainda
que a servidora reconheça o descumprimento de preceito regulamentar referente ao registro da
movimentação do Oftalmoscópio desaparecido. Ademais, relevante notar que provavelmente a
gradação da pena disciplinar (advertência/suspensão) pode depender se da omissão disciplinar
efetivamente decorreu o dano ao patrimônio público.
III - CONCLUSÃO
77 - À vista das considerações acima formuladas, conclui-se que, nos termos do art. 58, do
Decreto n° 45.242, de 11/12/2009 c/c art. 245 e 247 da Resolução TCE n° 12/2008, após
finalizado o processo administrativo interno para apuração do dolo e culpa de servidor por dano
causado ao Erário, poderá ser instaurada a tomada de contas especiais, se não houver o
ressarcimento integral prévio.
78 - Como é cediço, o Termo de Ajustamento Disciplinar - TAD, instituído pelo Decreto
Estadual n° 46.906/2015, concentrou, em um mesmo processo administrativo, a recomposição
do dano ao erário e a solução para a infração disciplinar do servidor que porventura tenha sido
verificada.
79 - Na linha do entendimento esposado no Parecer COGE nº 187/2017, por ser medida
facultativa e alternativa à instauração de procedimento disciplinar, o TAD não dispensa o
franqueamento ao servidor de livre defesa prévia, em respeito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, à guisa do disposto no art. 5º, LV da Constituição da República, art. 4º, §4º,
da Constituição do Estado de Minas Gerais, e arts. 2º, 5º e 10 da Lei Estadual nº 14.184/02.
80 - A apuração do agente responsável pelo desaparecimento ou avaria de materiais para fins
de ressarcimento, conforme expressamente preconizado pelo art. 58 do Decreto n° 45.242, de
11/12/2009, depende de prévio processo administrativo. Assim, tendo sido apurada a
participação de servidor na ocorrência de dano ao erário, no competente processo
administrativo, o TAD poderá ser formalizado, com vistas a buscar o ressarcimento ao erário e
evitando-se a instauração de processo administrativo disciplinar - PAD.
81 - Destarte, uma vez que a recomposição de dano ao Erário constitui requisito indispensável
à formalização do TAD, recomenda-se que, no caso em análise, se possível, seja primeiramente
finalizado o procedimento administrativo interno de ressarcimento, de forma a garantir mais
eficácia ao Ajustamento Disciplinar proposto, evitando a abertura de processo disciplinar para
infrações de reduzido potencial ofensivo, além de permitir que a servidora acusada Cristina da
Silva Santana, e demais servidores envolvidos, se manifestem quanto à sua responsabilidade
pelo desaparecimento do Oftalmoscópio, conforme preceitua a legislação pertinente.
82 - Era o que nos competia examinar. À superior consideração.
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017.
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[1] Art. 10 - Todo assunto submetido ao conhecimento da Administração tem o caráter de
processo administrativo.
[2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28.ed. São Paulo: Atlas, 2015.
p. 766.
[3] Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.
[4] Além disso, qualquer agente público responder por ato de improbidade administrativa, com
fulcro na Lei Federal nº 8.429/1992.
[5] Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
[6] Chefe do Poder Executivo Estadual, salvo a possibilidade de delegação de competência, tal
como prevista no antigo Decreto Estadual nº 43.213/2003 e no Decreto Estadual nº 46.812/2015
que o sucedeu:
Art. 1º Fica delegada ao Controlador-Geral do Estado a competência do Governador do Estado
para a prática dos seguintes atos:
[...] I - a demissão de servidor estável ocupante de cargo efetivo ou a destituição de função
pública, nos termos dos arts. 248, 249, 250, 251, 252, inciso I, 255, 256 e 266 da Lei nº 869, de
1952; [...].
[7] Assegurando a independência entre as diferenças esferas punitivas e controles previstos na
Constituição da República, tem-se decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, em
26.02.2015, no MS nº 32.229-DF. O entendimento, aqui, foi de que até mesmo a sentença
transitada em julgado que tenha excluído a ocorrência de improbidade administrativa não
impede órgão de controle como o Tribunal de Contas de exercer sua função de controle externo,
instaurando tomada de contas especial, com condenação de devolução de valores referentes a
superfaturamento.
[8] Simultâneas ou subsumidas em eventual sindicância/processo administrativo disciplinar
instaurado, o que, segundo o Parecer Jurídico nº 15.815/2017 da Consultoria Jurídica/AGE,
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teria o condão de interromper a contagem de suposto prazo prescricional da pretensão
ressarcitória.
Palavra Chave: Servidor Público. Processo Administrativo Disciplinar. Sindicância Administrativa. Indenização.
Ato administrativo. Infração administrativa. Dano ao erário. Termo de Ajustamento Disciplinar.
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PROCEDÊNCIA:

Procuradoria do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG

NOTA JURÍDICA Nº:

1.365

DATA:

3 de abril de 2017

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM
ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE
CIVIL
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NATUREZA
CONTRAPRESTACIONAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
8.666/93. AFASTAMENTO DA LEI Nº 13.019/2014.
RELATÓRIO

1.

Trata-se de consulta encaminhada ao Núcleo de Assessoramento Jurídico – NAJ pela

Procuradoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG,
por meio do meio do Parecer Jurídico nº 274/2017, de 27 de março de 2017, autuado no
Processo SIAD nº 2012.015.027/2016, acerca da possibilidade de dar continuidade ao processo
com fundamento na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93.
2.
De acordo com o Parecer Jurídico nº 274/2017, a Gerência de Compras de Materiais e
Serviços (GECMAS) do IPSEMG encaminhou o presente processo à Procuradoria Jurídica do
IPSEMG, solicitando a análise e aprovação da minuta do Edital de Pregão Eletrônico nº
2012.015.027/2016. Tal processo “tem por finalidade celebrar contrato administrativo,
precedido de licitação, com pessoa jurídica especializada, sem fins lucrativos, para a prestação
de serviços por meio de portadores de deficiência, visando ao desempenho de funções não
contempladas no quadro de carreira da Autarquia, conforme especificações do Termo de
Referência final de fls. 206/2011”.
3.
A Procuradoria do IPSEMG demonstra preocupação com a entrada em vigor da Lei nº
13.019/2014 e do Decreto Estadual nº 47.132/2017, considerando que se pretende, por meio do
presente processo, a contratação de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Diante disso, conclui o
Parecer Jurídico nº 274/2017:
“Preliminarmente, considerando que este processo foi instaurado antes do advento do
Decreto nº 47.132 e que, à época, a opção da Administração foi de firmar contrato
administrativo e, consequentemente, a instrução seguiu os preceitos da Lei nº
8.666/93, sugerimos manifestação do Núcleo de Autarquias e Fundações (NAF) da
Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE/MG) acerca da possibilidade de
dar continuidade a este processo, com fundamento na Lei Geral de Licitações e
Contratos Administrativos. A preocupação desta Assessoria Jurídica tem por
fundamento a possibilidade de adoção de tal modelo de contratação por outros
órgãos/entidades da Administração Estadual e a necessidade de que a AGE/MG siga
uma mesma linha de orientação aos demais gestores”.

4.

É o relatório.
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NOTA JURÍDICA
5.
De início, cumpre registrar que a presente análise ficará restrita ao questionamento
quanto à possibilidade de continuidade do processo com fundamento na Lei nº 8.666/93, não
adentrando em aspectos relacionados à sua regularidade.
6.
Conforme pontuado pelo Parecer Jurídico nº 274/2017, o IPSEMG pretende a
celebração de contrato administrativo, mediante licitação, com pessoa jurídica especializada,
sem fins lucrativos, para a prestação de serviços por meio de portadores de deficiência, visando
ao desempenho de funções não contempladas no quadro de carreira da autarquia. Nesse
contexto, a Procuradoria do IPSEMG demonstrou preocupação com a possível aplicação da Lei
nº 13.019/2014 ao ajuste.
7.
Pois bem. A Lei nº 13.0191, de 31 de julho de 2014, inaugurou no ordenamento jurídico
brasileiro o chamado “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil” ao prever
normas gerais aplicáveis às parcerias voluntárias celebradas entre a Administração Pública2, de
um lado, e as organizações da sociedade civil (OSC), de outro. Seu art. 1º3 previu que a 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”.
8.
Como organizações da sociedade civil (OSC), o art. 2°, II, da Lei nº 13.019/2014, em
sua redação originária, considerou a “pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que
não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de
reserva”.
9.
Posteriormente, com o advento da Lei nº 13.204/2015, o conceito de organização da
sociedade civil foi ampliado, passando a ter a seguinte redação:
“a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
1

A Lei 13.019, de 31/07/ 2014, teve duas alterações de vigência: a primeira, veiculada por meio da Medida Provisória de nº
658, convertida na Lei 13.102, de 2015, prorrogou sua vigência em 360 dias, e a segunda, veiculada pela Medida Provisória
684, alterou tal prazo para 540 dias.
2 A própria Lei nº 13.019, de 2014, definiu como sendo administração pública a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público, bem como as suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal.
3 A Lei nº 13.019/2014, na recente data de 14 de dezembro de 2015, sofreu inúmeras – e profundas – alterações, levadas a
efeito pela Lei nº 13.204/2015, que, dentre outras modificações, trouxe nova redação para a ementa e para o art. 1º daquele
diploma legislativo.
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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; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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 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
pela 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)”

10.
As parcerias disciplinadas pela Lei nº 13.019/2014 serão, pois, formalizadas por meio
de “termo de colaboração” e de “termo de fomento”, quando envolverem transferência de
recursos financeiros, e de “acordo de cooperação”, quando não envolverem a transferência de
recursos financeiros, mas sempre tendo por objeto ações de interesse público e recíproco da
administração pública e da OSC. A Lei conceituou termo de colaboração como o “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” (art. 2º, VII); termo de fomento como o “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”
(art. 2º, VIII); e acordo de cooperação como “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” (art. 2º, VIII-A).
11.
Nesse ponto, cumpre observar que as parcerias hoje disciplinadas na Lei nº
13.019/2014 continuam revestidas, por óbvio, de voluntariedade, mas receberam ênfase
na consecução das finalidades de interesse público e recíproco, bem como na sua execução
em regime de mútua cooperação. Desse modo, o que antes estava subentendido, agora passou
a ser expresso e rigorosamente detalhado, recebendo uma disciplina mais rigorosa quanto aos
direitos e obrigações que emanam da sua celebração. Prova disso é o conceito de parceria
trazido pelo art. 2º, III, da Lei nº 13.019/2014, in verbis:
“III - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
(grifamos)

12.
Antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
já definia parcerias em sentido amplo como “todas as formas de sociedade que, sem formar
uma nova pessoa jurídica, são organizadas entre o setor público e privado, para a consecução
de fins de interesse público” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração
Pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público privada e outras
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formas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 24)
13.
Fernando Borges Mânica, dissertando sobre a natureza das parcerias sociais, reuniu as
seguintes características gerais comuns a todas as parcerias com o terceiro setor:
- a existência de uma relação contratual de parceria, com direitos e deveres não
recíprocos, previamente ajustados;
- a existência de três polos: um pelo ocupado por um ou mais entes da
Administração Pública direta ou indireta; um polo ocupado por uma ou mais
entidades do Terceiro Setor; e um polo formado pelos cidadãos beneficiários da
atividade realizada em parceria;
- um objeto correspondente a um projeto ou uma atividade de interesse público,
qualificada ou não como serviço público, de competência do ente estatal parceiro;
- o repasse estatal de recursos financeiros, físicos ou humanos à entidade privada;
- a materialização da atividade estatal de fomento, caso o objeto seja uma
atividade de interesse público, ou a materialização da atividade estatal de
atribuição, caso o objeto seja um serviço público social;
- a exigência de realização de processo prévio de seleção pública e impessoal, em
todos os casos em que for possível a realização do objeto por mais de uma entidade;
- a previsão de que os recursos repassados pelo Estado sejam aplicados, direta
ou indiretamente, na consecução do objeto pactuado;
- a incidência do controle estatal sobre as atividades desenvolvidas em parceria,
que devem ser objeto de prestação de contas ao parceiro público.
(MÂNICA, Fernando Borges. Objeto e natureza das parcerias sociais: limites para a
execução privada de tarefas estatais e o novo Direito do Terceiro Setor. In: MOTTA,
Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coords).
Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, p. 118)

14.
À evidência, as parcerias celebradas entre o Estado e o terceiro setor têm notória relação
colaborativa, característica que ressoa dos conceitos legais finalidade de interesse público e
recíproco e regime de mútua cooperação. Dito isso, convém observar que, ao definir parceria,
a Lei nº 13.019/2014 arrola três instrumentos contratuais destinados a veicular as parcerias, por
meio dos quais se estipulam os direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes da relação
jurídica entabulada entre os parceiros.
15.
Todavia, sem prejuízo de serem um ajuste cooperativo em matéria de fomento, é certo
que as parcerias com o terceiro setor não deixam de ser um contrato administrativo em seu
sentido mais amplo. Prova disso é o fato de a Lei nº 13.019/2014 ter sido editada no exercício
da competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre “normas gerais de
licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI”, nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição Federal.
16.
Talvez por essa razão tenham surgido suspeitas de aplicabilidade da Lei nº 13.019/2014
a todo e qualquer contrato que a Administração Pública celebre com o terceiro setor. Importa
esclarecer, no entanto, que a disciplina da Lei nº 13.019/2014 não é atraída apenas pelo fato de
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envolver a Administração Pública e uma entidade qualificada como organização da sociedade
civil, mas também pela natureza do objeto da relação entabulada. Explico: se estiver previsto
que a Administração e o terceiro setor atuarão como partícipes, em decorrência de ser o objeto
de interesse público, recíproco e de cooperação mútua, tratar-se-á de parceria, nos termos da
Lei nº 13.019/2014. Do contrário, ou seja, se o objeto do ajuste tem natureza contraprestacional,
por meio do qual a Administração, grosso modo, pretende comprar produto ou serviço, ao passo
que a entidade, mesmo que qualificada como organização da sociedade civil, pretende vender,
trata-se do contrato administrativo previsto na Lei nº 8.666/93.
17.
A teor das informações consignadas no Parecer Jurídico nº 274/2017, percebe-se que os
interesses envolvidos não são convergentes nem compartilhados, mas sim contrapostos, tendo
em vista que o IPSEMG pretende a aquisição de um serviço mediante o pagamento de preço.
Nesse sentido, reconheça-se que não se insere no âmbito das competências legais do IPSEMG
previstas no art. 734 da Lei Estadual nº 22.257/2016 a assistência social a pessoas portadoras
de necessidades especiais que não sejam suas beneficiárias, razão pela qual não há como se
cogitar, pelo menos no caso em comento, da existência de compartilhamento de interesse
mútuo.
18.
Ademais, também não vislumbramos o enquadramento do objeto do presente contrato
na definição de atividade e de projeto prevista na Lei nº 13.019/2014, in verbis:
III-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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
III-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 pela Lei nº 13.204, de 2015)

19.
Em conclusão, com base nas informações constantes da Nota Jurídica nº 274/2017,
temos que o objeto da contratação ora pretendida não se enquadra nos termos da Lei nº
13.019/2014.
CONCLUSÃO
20.
Diante do exposto, entendemos que o objeto da contratação pretendida pelo
IPSEMG não se trata de parceria e não é regida pela disciplina da Lei nº 13.019/2013, razão
pela qual, caso a autoridade competente da autarquia decida pelo prosseguimento do feito,
deverá observar a Lei Geral de Licitações e de Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/1993,
em todos os seus termos.

Art. 73 - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – tem como competência prestar
assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o regime próprio de previdência,
nos termos da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.
4
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21.
Salientamos que, ao nos manifestarmos sobre o tema, não atestamos ou avalizamos
a regularidade dos termos, atos e procedimentos administrativos afetos ao processo de
contratação em epígrafe, assim como também não adentramos em aspectos relacionados à sua
necessidade ou à sua oportunidade e conveniência, restringindo-se, a presente análise, à
consulta acerca da aplicabilidade ou não da Lei nº 13.019/2014 ao presente caso.
22.

É a manifestação, salvo melhor juízo.

23.

À consideração superior.

24.

Belo Horizonte/MG, 3 de abril de 2017.

RICARDO AGRA VILLARIM
Procurador do Estado
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PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

INTERESSADO:

Servidor 1

NOTA JURÍDICA Nº: 1.375/2017
DATA:

18 de abril de 2017.

EMENTA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PORTARIA/SCA
Nº 06/2015. FHEMIG. CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL POR TRABALHO
REALIZADO AOS FINAIS DE SEMANA. COMPROVAÇÃO DO
RECEBIMENTO INDEVIDO. ESPELHOS DE PONTOS. NÃO
PERMANÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO AOS FINAIS DE
SEMANAS. ERRO DE TIPIFICAÇÃO. PRINCIPIO DA
ESPECIALIDADE
DA
INFRAÇÃO.
PENALIDADE
DE
SUSPENSAO. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO AO
ERÁRIO.

RELATÓRIO
1.

A Controladoria-Geral do Estado encaminhou para análise do Exmo. Governador do

Estado, por meio do Ofício GAB/CGE nº 144/2016 (fl.504), de 10/05/2016, o Processo
Disciplinar Portaria/SCA nº 06/2015 instaurado em desfavor do Servidor 1 processado, em
razão da proposição do Senhor Controlador-Geral em exercício de aplicação da penalidade de
cassação de aposentadoria, e por economia processual, da absolvição do Servidor 2 processado.
2.
Veio o expediente a este Núcleo de Assessoramento Jurídico por meio do OF.GB.ADJ
nº 09, aos 31 de março de 2017, para posicionamento jurídico final sobre o tema (fl. 506).
3.
O expediente é composto por 2 (dois) volumes, contendo um total de 506 (quinhentos e
seis) laudas, autuado pela Subcontroladoria de Correição Administrativa, referente ao processo
disciplinar instaurado pela Portaria/SCA nº 06/2015, publicada no dia 31/05/2015, “para apurar
possíveis infrações aos artigos 93, caput e parágrafo único, 216 incisos I, II, V e VI, artigo 246,
inciso I e V, 250, inciso V, todos da lei estadual 869/52, por, em tese, não terem comparecido
ou permanecido no local de trabalho durante os finais de semana, marcando de forma irregular
o seu ponto eletrônico, incorrendo em possível recebimento indevido de adicional de fim de
semana ao longo dos últimos anos” (fls.2 e 4).
4.

Em síntese, o expediente veio instruído com cópias dos seguintes documentos:
a. Of. AUD.FHEMIG nº 009/2014, que encaminha à Subcontroladoria de
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Correição Administrativa - CGE, os autos da Sindicância Administrativa Investigatória (SAI),
instaurada pela Ordem de serviço nº 03/2013 de 25/01/2013 (fl. 12-13), no âmbito da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG (fl.11);
b. Cópia da Ordem de Serviço nº 03/2013 de 25/01/2013, que instaurou a da
Sindicância Administrativa Investigatória na FHEMIG (fl. 12-13);
c. Cópia da denúncia anônima nº 11288 ao “fale conosco” registrada aos
03/10/2012 (fl. 21);
d. Folha de ponto do Servidor 2, referente aos meses de agosto/2012 e set/2012 (fls.
22-23);
e. Folha de pagamento de ambos servidores investigados (SISAP) referente aos
meses de agosto/2012 e set/2012 (fls. 22-23);
f. Esclarecimentos prestados pelo Servidor 1(fl.29);
g. Sistema de apuração de Ponto e escala referente à jornada de trabalho do
Servidor 1(fls.30-31);
h. Notificação emitida pelo presidente da Comissão Sindicante contendo
questionamentos ao setor de pessoal do XX, acerca da situação funcional do Servidor 2, se
ambos os Servidor 1 e Servidor 2, recebiam o abono de final de semana e, por fim, qual o
responsável pela homologação dos pontos dos aludidos servidores (fls.32).
i. Por meio da CI nº 193, de 25/01/2013, o serviço de gestão de pessoas do XXX
informa que o Servidor 2 encontra-se aposentado e não mais percebe o abono de final de
semana, mas que, contudo o recebeu durante a ativa. Afirma ainda que o Servidor 1 recebe,
atualmente aludido adicional. Por fim, lista os servidores responsáveis pela homologação dos
respectivos pontos (fl.33).
j. Ato de aposentadoria do Servidor 2, Masp XXX, publicada no Diário oficial de
02/04/2013, à contar do dia 07/02/2013 (fls. 34-35);
k. Nova Notificação emitida pelo presidente da Comissão Sindicante contendo
questionamentos ao setor de pessoal do XXX, solicitando informações funcionais dos
servidores investigados (fls. 36);
l. Por meio da CI nº 199/2013, o serviço de gestão de pessoas do XXX informa,
em síntese, que (1) não há vedação legal para que ocupante de chefia receba o abono de final
de semana, desde que constatado o registro do ponto; (2) qualquer servidor da SGP tem acesso
ao sistema de apuração do ponto e são competentes para alterar a jornada de trabalho dos
servidores; (3) Nos termos da lei 11.730/94, não se exige autorização da chefia hierárquica para
alteração e/ou pagamento dos adicionais de final de semana, desde que constatado o registro do
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ponto; (4) Nos termos da Resolução 10, art. 4º, é de competência da chefia imediata o controle
de frequência, bem como cumprimento da escala de trabalho definida para o servidor, sob pena
de responsabilização administrativa; (5) Não foram encontrados na pasta do Servidor 1
documentação comprobatória ou solicitações do então diretor, que façam menção sobre a
jornada de final de semana do servidor (fl.37).
m. Folhas de ponto contendo o plantão de 24 (vinte e quatro) horas do Servidor 1,
entre o período de 05/2013 e 05/2010 (fls.38-74) e requerimentos de férias e folgas
compensativas (fls. 75-88);
n. Ata de reunião da comissão de sindicância administrativa, instaurada no âmbito
da FHEMIG, e relatório conclusivo declarando ultimada a fase investigatória e recomendando
o arquivamento da sindicância por “falta de objeto a perseguir na esfera administrativa, devido
ao fato da apuração extrapolar a competência da unidade, com o encaminhamento da
documentação para o NUCAD/Auditoria para providências cabíveis” (fl. 88-94).
o. Nota Técnica de nº 2270.5666.13 NUCAD/Auditoria destinada à Diretoria do
XXX, declarando a conformidade da Sindicância Administrativa Investigativa analisada e
sugerindo que a Ordem de Serviço nº 03 de 25.01.2013 que determinou a instauração da mesma
(fls. 12/13) fosse tornada sem efeito. Por fim, o parecer relatou que o expediente seria remetido
à Controladoria-Geral do Estado, para análise e providências (fls. 96/98).
p. Cópia da nova Ordem de Serviço nº 06/03/2014 que tornou sem efeito a Ordem
de Serviço nº 03 de 25.01.2013 que determinou a instauração da sindicância administrativa,
publicada em 03.04.2014 (fls.102-103);
q. OF.DCAP.CGE nº 160/14 e OF.DCAP.CGE nº 174/14, por meio do qual a
Diretoria Central de Atendimento e Acompanhamento Processual da CGE solicitou alguns
esclarecimentos ao Coordenador SCP do XXX (fls. 105/106).
r. Memo nº 980/2014, confeccionado pelo serviço de pessoal do XXX, em resposta
ao OF.DCAP.CGE nº 160/14, declarando, em síntese, inexistir respaldo legal (Resolução
Conjunta 6.653/2008) para registrar o ponto no final de semana e não permanecer fisicamente
no local de trabalho. Nota ainda que o MEMO Circular nº 026, de 09/09/2013 (fl. 112) e MEMO
Circular nº 70, de 17/07/2013, determinam que todos os profissionais no âmbito da FHEMIG,
sem exceção, devem registrar suas frequências de acordo com os respectivos horários de
trabalho, levando-se em conta o horário efetivamente trabalhado. Ressalta ainda que inexiste
regulamentação de sobreaviso na FHEMIG e que a jornada do coordenador da clínica é flexível,
desde que cumprida carga horária exigida para a semana (fl. 107).
s. Resolução Conjunta nº 6.653, de 05 de agosto de 2008, que fixa o horário de
expediente para a FHEMIG (fls. 113-115);
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t. OF.DCAP.CGE nº 280/14, por meio do qual a Diretoria Central de Atendimento
e Acompanhamento Processual da CGE solicitou ao esclarecimentos ao Coordenador SCP do
XXX, a folha de ponto de final de semana dos servidores investigados nos últimos 5 (cinco)
anos e o nome dos superiores responsáveis à época pela homologação das respectivas folhas de
ponto (fl. 116);
u. Ofício nº 18/24 (fl. 117), em resposta ao OF.DCAP.CGE nº 280/14, encaminha
certidão designando o nome
v. Lista dos servidores responsáveis pela homologação das respectivas folhas de
ponto (fls. 119-120);
w. Folhas de ponto do Servidor 2, entre o período de 01/03/2007 até 30/11/2012
(fls. 121-190), e do Servidor 1, entre o período de 01/01/2009 e 31/10/2014 (fls. 191-260);
x. Cópia do SISAP contendo a situação funcional dos servidores responsáveis pela
homologação das respectivas folhas de ponto (262-275);
y. Cópia do Parecer nº 007/2015 da Diretoria Central de Atendimento e
Acompanhamento Processual da CGE, o qual concluiu pela necessidade de instauração de um
Processo Administrativo Disciplinar em face dos servidores Servidor 1 e Servidor 2, para apurar
as irregularidades mencionadas na “denúncia” que ensejou à apuração dos fatos, considerando,
ainda, o fato de que o Ministério Público estaria investigando a FHEMIG pelos mesmos fatos
narrados na mensagem eletrônica de fl. 21(fls. 276/287).
z. Despacho de Instauração do Processo Disciplinar nº 06/2015, nos termos
sugeridos pelo Parecer nº 007/2015, com fulcro nos artigos 93, parágrafo único, 216 incisos I,
II, V e VI, 246, incisos I e V, e artigo250, inciso V, 257, inciso I, todos da Lei Estadual nº
869/52 (fl. 288);
aa. Oficio SCA/MAD n 07/2015, por meio do qual o presidente da comissão
processante, intima os investigados (por meio de AR) para indicar provas, arrolar testemunhas
e indicar advogado para acompanhar o processo, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 293-294);
bb.
Juntada de instrumentos de Procuração de representação advocatícia das
partes investigadas (fls. 296-300; 321-322);
cc. Requerimento de produção de prova oral pelo Servidor 1, listando 6 (seis)
testemunhas (fls. 303-304);
dd.

Defesa prévia do Servidor 2 (fls. 305-320);

ee. Portaria/SCA nº 039/2015, substitui membros da comissão processante do
processo disciplinar em epígrafe, instaurado pela Portaria/SCA nº 06/2015 (fl. 324-325);
ff. Despacho e oficio nº 03/COML/SCOM/SCA nº de 28/07/2015, emitidos pela
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presidente da comissão, direcionado ao Departamento de pessoal do XX solicitando que repasse
as intimações aos servidores arrolados para testemunho, lotados naquela Instituição, e
recolhesse a ciência dos mesmos (fl. 326);
gg.

Intimação das testemunhas e pauta da audiência (fls. 329-333);

hh.
Petição dos procuradores do Servidor 2 requerendo a prorrogação da data
da oitiva das testemunhas arroladas por sua defesa, em razão de viagem agendada para o
exterior (fls. 336-337)
ii. Despacho que indefere parcialmente o requerimento de dilação da oitiva das
testemunhas, sendo autorizada tão somente a prorrogação de oitiva do Servidor 2, “em razão de
Pauta de Audiência esgotada e grande volume de trabalho.” (fls. 338-339); Intimação da parte
interessada quanto ao conteúdo do despacho (fl. 360)
jj. Mensagem eletrônica da esposa de um das testemunhas arroladas justificando a
ausência do mesmo na data designada, tendo sido anexada o telegrama com a intimação de
Lucas Ramos Lima, a cópia da passagem a comprovar que se encontra no exterior e procuração
outorgada (fls. 341-343);
kk.
Cópia da Petição do investigado Servidor 1 solicitando a redesignação da
pauta de audiência, para que as testemunhas da Comissão processante sejam ouvidas
previamente às testemunhas da defesa, evitando-se, assim, prejuízo ao contraditório (fls. 344345);
ll. Despacho que indefere o pleito contido na Petição de fls. 344-355, com espeque
no princípio do formalismo moderado e na inexistência de qualquer prejuízo à ampla defesa e
contraditório dos indiciados (fls.346-347) e Intimação do interessado quando ao indeferimento
do requerimento (fl.347 e 359);
mm.
Cópia do Termo de depoimento de XXX, Masp XXX, ocupante do cargo
de XXXX (fls. 348-349), que tinha como preceptor o investigado Servidor 2;
nn.
Cópia do Termo de depoimento de XXX, Masp XXX, ocupante do cargo
de XXX (fls. 350-351);
oo.

Cópia do Termo de depoimento de XXX, Masp XXX, ocupante do cargo

de XXX (fls. 353-354);
pp.
O investigado, Servidor 2, por meio dos seus procuradores reitera
requerimento à Comissão para a inversão da oitiva das testemunhas arroladas, de forma que
sejam ouvidas primeiramente as testemunhas indicadas pela Comissão, e após as indicadas
pelas defesas e, por último, os acusados, em atendimento ao disposto no art. 5º, XXXIV, “a”,
LIV, e LV da CF (fl. 356).
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qq.
O investigado, Servidor 1, por meio de seus procuradores registra sua
discordância como indeferimento, pela comissão, da inversão da pauta de audiência, e protesta
pela faculdade de nova inquirição de testemunhas caso a defesa entenda pertinente contrapor
eventuais testemunhas da comissão processante (fls. 357-358);
rr. Ata de audiência registrando o não comparecimento à oitiva do sr. XXX.
Registrou-se que a defesa requereu intimação em novo endereço no prazo de 5 dias (fl. 361);
ss. Cópia do Termo de depoimento do dr. XXX, Masp XXX, ocupante do cargo de
XXX (fls. 363-364);
tt. Cópia do Termo de depoimento do dr. XXX, Masp XXX, ocupante do cargo de
XXX (fls. 365-366);
uu.
Ata de audiência, de 11/08/2015, constando que deixaram de comparecer
às oitivas os servidores processados (devidamente intimados), assim como o representante do
servidor processado Servidor 2 e a testemunha de defesa dr. XXX (fl. 367);
vv.
Ata de audiência, de 11/08/2015, relatando a ausência, nas oitivas, dos
servidores processados (devidamente intimados), e seus representantes na oitiva do dr. XXX,
tendo sido comunicada a seus procuradores a dispensa da testemunha do mesmo (fl. 368);
ww.
Termos de depoimento dos servidores XXX, Masp XXX (fls. 370-372);
XXX, Masp XXX (fls. 373-374); XXX, Masp XXX (fls. 375-376);
xx.
O processado Servidor 1, por meio dos seus procuradores, requer nova
intimação do XXX e XXX para que sejam realizadas as oitivas, haja vista o não
comparecimento dos mesmos nas datas designadas pela Comissão (fls. 377-378);
yy.
O processado Servidor 2 requer remarcação de nova designação de
oitivas de testemunhas listadas na correspondência eletrônica (fl.380);
zz. Intimação de testemunhas arroladas pela Comissão Processante e pela defesa
(fls. 382-388);
aaa.
Comprovantes das postagens eletrônicas e telegramas de intimação das
testemunhas arroladas (fls. 390-399);
bbb.

Os dois servidores processados são intimados para prestar depoimento

em sua defesa e testemunho na defesa do outro (fls.401-405);
ccc.
Os servidores processados são intimados pelo presidente da Comissão
para colheita dos seus interrogatórios e para oitiva de audiência de testemunhas arroladas pelas
suas respetivas defesas (fls. 406-411);
ddd.

Justificativa de não comparecimento da testemunha XXX, que se
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encontra no exterior (fl. 413);
eee.
Termos de depoimento dos servidores XXX, Masp XXX (fls. 415-416);
XXX, Masp 1.042.393-7 (fls. 417-418); XXX, Masp XXX (fls. 415-418);
fff.
Ata de Audiência relatando que os servidores processadas deixaram de
comparecer às oitivas de 17/09/2015 (tendo participado seus procuradores), bem como a
testemunha XXX, conforme justificativa de fl. 413. A procuradora dra. XXX dispensa nova
intimação para oitiva da testemunha mencionada (fl. 419);
ggg.

Termo de depoimento do servidor XXX, Masp XXX (fls. 420-422);

hhh.

Ata de Audiência relatando que as partes processadas deixaram de

comparecer às oitivas de 16/09/2015 (tendo participado seus procuradores), bem como a
testemunha XXS, conforme justificativa de fl. 413. Neste ato, o procurador dr. XXX dispensa
nova intimação para oitiva da testemunha mencionada (fl. 423);
iii. Termo de Declaração dos interessados (fls. 424-430);
jjj. Despacho de indiciamento do Servidor 1, por registro irregular do seu ponto em
plantão de escala fixa de final de semana, incorrendo em recebimento doloso e indevido de
adicional de final de semana nos últimos 15 (quinze) anos. Intima-se a parte para que no prazo
de 10 (dez) dias apresente suas alegações finais (fl. 433-435);
kkk.

Alegações Finais apresentadas por Servidor 1(fls. 437-457);

lll. Cópia da publicação da Resolução Conjunta 001/2011, que institui o Núcleo de
Correição Administrativa na estrutura da Auditoria Seccional da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais (fl. 458);
mmm.

Relatório Final da Comissão processante (fls. 460-483);

nnn.
Servidor 1, Masp XXX, requer cópia do relatório final confeccionado
pela Comissão Disciplinar (fl. 485);
ooo.

Situação funcional do Servidor 1 no SISAP, emitida em 14/03/2016 (fls.

ppp.

Petição apresentada pelo processado Servidor 1, apresentando

487-488);

questionamento quanto a tipificação da conduta por ele cometida (fls. 489-492);
qqq.
Ato de aposentadoria do Servidor 1, publicada no Diário oficial de
01/03/2016, à contar do dia 07/11/2015 (fls. 493-494);
rrr.

Parecer/Núcleo técnico SCA nº 29/2016 (fls. 495-503);

5.
A denúncia anônima que deu ensejo à instauração da sindicância investigativa e
processo disciplinar em análise foi encaminhada ao endereço eletrônico do fale conosco da
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FHEMIG, em 03/10/2012, nos seguintes termos (fl. 21):
“venho aqui denunciar que os médicos Servidor 2 e Servidor 1 do XXX
são autorizados pelo diretor do hospital a bater o ponto no final de
semana só para receber o abono de fim de semana , eles não precisam
trabalhar. A ex chefe do departamento pessoal descobriu o esquema e
foi exonerada do cargo. Diretor corrupto!! denúncia encaminhada ao
governador” (sic).
6.
Em resposta à denúncia, a FHEMIG instaurou uma Sindicância Administrativa
Investigatória com vistas a apurar as possíveis irregularidades praticadas pelos acusados, por
meio da Ordem de Serviço nº 03, de 25 de janeiro de 2015 (fls. 12/13).
7.

Não obstante, em seu relatório conclusivo, após exames dos autos e provas coletadas, a

Comissão recomendou o arquivamento da Sindicância Administrativa, sob o argumento de que
o objeto da apuração extrapolaria a competência daquela unidade no âmbito do XX, sugerindo
o encaminhamento da mesma ao Núcleo de Correição Administrativa da Auditora Seccional da
FHEMIG (fls. 88/94).
8.
Ato contínuo, a Auditoria Seccional encaminhou a Nota Técnica de nº 2270.5666.13 à
Diretoria do XX, sugerindo que a Ordem de Serviço nº 03 de 25.01.2013 que determinou a
instauração da Sindicância Administrativa Investigativa (fls. 12/13), fosse tornada sem efeito.
Por fim, o parecer relatou que o expediente seria remetido à Controladoria-Geral do Estado,
para análise e providências devidas (fls. 96/98).
9.

Nesse sentido, registra-se que em 03.04.2014 uma nova Ordem de Serviço da FHEMIG

tornou sem efeito aquela que havia determinado a instauração do procedimento, conforme
orientação constante da Nota Técnica de nº 2270.5666.13 (fls. 102/103).
10.
Diante do exposto, o expediente foi remetido à Controladoria-Geral do Estado - CGE
para análise e devidas providências. A CGE, por sua vez, solicitou alguns esclarecimentos ao
Coordenador do XXX, por meio da Superintendência Central de Processos Disciplinares – SPA
(fls. 105/106 e fl. 116).
11.
Em seguida, a Diretoria Central de Atendimento e Acompanhamento Processual da
CGE emitiu o Parecer nº 007/2015 por meio do qual concluiu pela necessária instauração de
um Processo Administrativo Disciplinar, para apurar as irregularidades mencionadas na
“denúncia”, em face dos servidores 1 e 2, em face de possível violação ao disposto nos artigos
93, parágrafo único, art. 216 incisos I, e V, art. 246, incisos I e V e art. 250, inciso V, e art. 257,
inciso I, todas da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952.
12.
O Parecer nº 007/2015 sugeriu ainda a instauração de uma Sindicância Administrativa
Investigatória para apurar a conduta daqueles servidores “responsáveis pela homologação das
folhas de ponto dos servidores denunciados, inclusive chefias pretéritas relacionadas às fls. 81,
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82, 109, 110 (...), bem como de todos os possíveis envolvidos que tinham ciência das supostas
irregularidades quanto ao possível recebimento indevido de adicional de final de semana
decorrente de irregularidade de marcação de ponto”.
13.
Consignou-se em referido Parecer que o Ministério Público estaria investigando a
FHEMIG pelos mesmos fatos narrados na mensagem eletrônica de fl. 21(fls. 276/287). Sugeriuse, por fim, diante da hipótese de que os fatos apurados também configurem atos de
improbidade, a remessa do expediente ao Ministério Público caso se restasse confirmado a
culpabilidade dos indicados.
14.
Por conseguinte, considerando o teor do Parecer nº 007/2015, proferiu-se Despacho de
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar à fl. 288, em 19/03/2015.
15.
Em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido
processo legal, os acusados foram cientificados da instauração de referido procedimento e da
possibilidade de constituírem advogados, apresentar defesa, indicar provas e testemunhas (fls.
293/294).
16.
Nesse sentido, registra-se que o acusado Servidor 1, apresentou diversas manifestações,
desde um simples peticionamento para extração de cópias do procedimento até a defesa de
mérito e alegações finais de defesa, todas acostadas às fls. 29, 298/300, 303/304, 344/345,
357/358, 377/378, 437/457, 485, 489/491 e Termo de Declaração às fls. 427/430.
17.

O acusado Servidor 2, por sua vez, também apresentou suas manifestações às fls. 296,

305/322, 336,337, 355/356 e 380, e Termo de Declaração, às fls. 424/426.
18.
A Comissão realizou a oitiva das testemunhas às fls. 348/354, 363/366, 370/376,
415/418 e 420/422.
19.
Ao final da instrução, a Comissão Processante proferiu despacho de indiciamento à fl.
433, em desfavor do acusado Servidor 1, por supostamente, ter “registrado irregularmente seu
ponto em plantão de escala fixa de final de semana, incorrendo em recebimento doloso e
indevido de adicional de final de semana nos últimos 15 anos (...)”.
20.
Posteriormente à apresentação da defesa final do acusado indiciado (fls. 437/458),
devidamente intimado do seu indiciamento (fl.434), a Comissão Processante emitiu Relatório
Final, elencando as provas, os fundamentos e as diligências, de acordo com os seguintes dizeres
(fls. 460/483):
a) Absolvição do acusado Servidor 2, considerando que ele faria jus ao recebimento do
adicional por trabalho realizado aos finais de semana. Sendo, no entanto, verificada
algumas inconsistências em seu ponto, em que pese terem sido homologadas, que
seriam passíveis de aplicação de outras penalidades que não alcançam o servidor que já
se encontra aposentado (desde 07/02/2013, conforme publicação de fl. 34);
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b) Demissão a bem do serviço público, e, por conseguinte, a Cassação de
Aposentadoria do acusado Servidor 1, em razão do descumprimento do seu dever,
enquanto funcionário público, e recebimento indevido do adicional de fim de semana.
Conduta que configurou violação ao disposto no art. 93, art. 216 incisos I, II, V e VI,
art. 246, incisos I e V e art. 250, inciso V, todas da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho
de 1952;
c) Encaminhamento de cópia do relatório ao Presidente da FHEMIG para apuração e
posterior devolução dos valores recebidos indevidamente;
d) Encaminhamento de cópia do relatório à Advocacia-Geral do Estado, em razão dos
robustos indícios de prática de atos de improbidade administrativa.
21.

Do essencial, é o que interessa relatar.

FUNDAMENTAÇÃO
22.
Primeiramente, ressalta-se que dentre as competências deste Núcleo de Assessoramento
Jurídico não se inclui o exercício de instância julgadora ou revisora de processos
administrativos. A atuação deste Órgão no âmbito de processamento dos processos
administrativos disciplinares está adstrita à análise de legalidade dos mesmos, restando a
decisão acerca da aplicação ou não da respectiva penalidade disciplinar sob a competência do
Exmo. Sr. Governador do Estado, na forma da lei.
23.
Este Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ-AGE) foi criado pelo Decreto Estadual
nº 46.748, de 30 de abril de 2015, com o objetivo de exercer a orientação técnica das Assessorias
Jurídicas das Secretarias de Estado, das Procuradorias de Autarquias e Fundações e do próprio
órgão de assessoramento jurídico do Centro de Serviços Compartilhados – CSC.
24.
De acordo com o referido Decreto, o NAJ-AGE passou a integrar a Consultoria Jurídica
da Advocacia-Geral do Estado (§ 1º do art. 1º), estando a ela tecnicamente subordinado. Tal
subordinação, prevista inclusive no art. 7º-B da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de
2005 (com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 112, de 13 de janeiro de 2010)1,
impõe que a atuação desse Núcleo de Assessoramento Jurídico se restrinja aos aspectos
essencialmente legais do procedimento.
25.

Em verdade, desde 1936, quando a Lei nº 157 foi editada2, passando pelas

1

Lei Complementar nº 83/2005. Art. 7º-B. A Consultoria Jurídica da AGE exerce a supervisão técnica das
unidades jurídicas das Secretarias de Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta que exerçam a
advocacia consultiva do Estado."
2
Lei nº 157/1936 - Dispõe sobre a organização do Serviço do Contencioso e de Consultas Jurídicas do Estado.
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reorganizações ocorridas em 19773, 19934, 20045 e 20056, até os dias atuais, em que a
integração da Advocacia-Geral do Estado à estrutura orgânico-administrativa do Estado foi
novamente ressaltada pela Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, a Consultoria Jurídica da
Advocacia do Estado só faz prestar assistência jurídica e se incumbir das atividades de
advocacia consultiva dos órgãos da Administração Direta, dando pareceres em consultas a ela
direcionadas e orientando as atividades de consultoria e assessoramento jurídico nas Secretarias
de Estado e órgãos autônomos.
26.
É o que também se observa do art. 7º da Resolução AGE nº 27, de 2 de outubro de 2015,
que fixou as competências das Procuradorias Especializadas da Advocacia-Geral do Estado
(AGE), das Advocacias Regionais (ARE), da Assessoria do Advogado-Geral do Estado –
ASSAGE e da Consultoria Jurídica. Confira-se:
Art. 7º Compete à Consultoria Jurídica: I - prestar consultoria e
assessoramento aos órgãos e entidades da administração direta e
indireta do Estado ressalvada a hipótese prevista no art. 2º, inciso V,
“k”; II - emitir parecer em consulta dirigida à AGE pelo Governador e
titulares de órgãos e entidades do Poder Executivo, ressalvada a
hipótese prevista no art. 2º, inciso V, “k”; III - coordenar e orientar as
atividades da Câmara de Coordenação de Consultoria Jurídica e propor
minutas de súmulas administrativas a serem submetidas à aprovação do
Advogado Geral do Estado; IV - supervisionar, coordenar e orientar as
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Núcleo de
Assessoramento Jurídico da Advocacia-Geral do Estado (NAJ-AGE),
das Secretarias de Estado, órgãos autônomos e entidades da
administração indireta, autárquica e fundacional.” (Inciso IV com
redação dada pelo art. 2º da Resolução AGE nº 33, de 11 de novembro
de 2015). V - coordenar as atividades relacionadas ao Centro de Estudos
Celso Barbi Filho.
27.
Por integrar a Consultoria Jurídica, o Núcleo de Assessoramento Jurídico não pode se
afastar das competências fixadas na Resolução AGE nº 27, de 2015 (com a redação que lhe
atribuiu a Resolução AGE nº 33, de 2016) e no próprio Decreto Estadual nº 46.748, de 2015.
Disso resulta que, não sendo órgão julgador e não tendo participado da colheita da prova
produzida nesse expediente, especialmente a oral, os signatários da presente manifestação
lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico não podem analisar o mérito da acusação.
28.

Conforme consta do Despacho de indiciamento e Portaria/SCA nº 06/2015, o processo

disciplinar foi instaurado em desfavor dos servidores Servidor 2 e Servidor 1, para apurar
3

Lei nº 7.130/1977 - Dispõe sobre a reorganização do Departamento Jurídico do Estado e dá outras providências.
Lei Complementar nº 30/1993 - Organiza a Procuradoria-Geral do Estado, define sua competência e dispõe sobre
o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado.
5
Lei Complementar nº 81/2004 - Institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo.
6
Lei Complementar nº 83/2005 - Dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado – AGE − e dá
outras providências.
4

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
303

PARECER e NOTA JURÍDICA

possíveis infrações aos artigos 93, caput e parágrafo único, 216 incisos I, II, V e VI, artigo 246,
inciso I e V, 250, inciso V, todos da Lei Estadual nº 869/52, por, em tese, não terem
comparecido ou permanecido no local de trabalho (Hospital João XXIII) durante os finais de
semana, marcando de forma irregular os respectivos pontos eletrônicos, incorrendo, assim, em
possível recebimento indevido de adicional de fim de semana.
29.
Após a finalização da fase de instrução, a Comissão Processante sugere, em seu relatório
final, a aplicação da penalidade de DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO ao Servidor
1, com amparo nas provas dos autos que demonstra o não comparecimento físico do servidor
aos plantões, e a ABSOLVIÇÃO do Servidor 2, haja vista não restarem dúvidas acerca da
realização pelo servidor dos plantões de final de semana, restando apenas configuradas algumas
irregularidades passíveis de pena de repreensão, ou no máximo, suspensão, as quais não tem
alcance sobre o servidor já aposentado (fl. 482).
30.

Em sede do Relatório Final, a comissão afastou as duas preliminares apresentadas pela

Defesa do processado (servidor 1), em relação à nulidade processual da denúncia anônima e
incompetência da autoridade instauradora do PAD, e no mérito, considerou inconsistentes e
tangenciais as alegações aduzidas pela Defesa.
31.
No que concerne à denúncia anônima, a Defesa elenca alguns julgados, na esfera penal,
que entendem pela impossibilidade de que a notícia do crime seja aceita sem identificação da
autoria, em consideração à vedação constitucional do anonimato (art. 5º, inciso IV, da CF), o
que contaminaria o processo disciplinar como um todo (fls. 439-442).
32.
Sobre o tema, ambos o Relatório da Comissão processante e o Parecer SCA nº 29/2016
acertadamente afastaram a preliminar de nulidade, por meio de abalizada doutrina e
jurisprudência, considerando que foi instaurada sindicância investigativa preliminar com vistas
a confirmar a veracidade da denúncia e delimitar o deslinde da conduta a ser apurada.
33.
Ressalta-se ainda o poder-dever da Administração em deflagrar a imediata apuração de
qualquer irregularidade no serviço público, quando da ciência pela autoridade competente, nos
moldes preconizados pelo art. 218, da Lei 869/52.
34.
O Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que é possível a abertura
de processo administrativo decorrente de denúncia anônima, desde precedida de apuração.
Nessa linha, confira-se trecho do voto da ministra relatora Cármen Lúcia, no RMS 29.198/DF,
julgado em 30 de outubro de 2012:
Não pode a Administração, como é óbvio, instaurar o processo administrativo
disciplinar contra servidor com base única e exclusiva nas imputações feitas em
denúncias anônimas, sendo exigível, no entanto, conforme enfatizado, a realização de
um procedimento preliminar que apure os fatos narrados e a eventual procedência da
denúncia.

35.

No mesmo sentido, também no Superior Tribunal de Justiça há entendimento favorável
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à abertura de processo administrativo baseado em denúncia anônima, desde que antecedido de
apuração que indique algum indício de consistência da denúncia. (precedentes: MS 10.419/DF;
MS 7.415/DF e REsp 867.666/DF).
36.
Em caso de dúvida sobre a veracidade das informações sobre as quais teve ciência,
deverá a Administração optar pela apuração. Esse é o entendimento de Couto (2014, p. 130), o
qual aduz que “se a autoridade tiver dúvida entre arquivar e promover a apuração, deve optar
por promover a apuração, pois, nessa fase, a dúvida resolve-se em favor da sociedade e não em
favor do acusado”.
37.
Por fim, colaciona-se fragmento do Manual da CGU (BRASIL – CGU, 2016, p. 42)
segundo o qual “não é condição indispensável para iniciar a averiguação a devida qualificação
do denunciante, porquanto o que realmente importa é o conteúdo da denúncia (relevância e
plausibilidade), que deve conter elementos capazes de justificar o início das investigações por
parte da Administração Pública”.
38.
A defesa alega ainda em sede de preliminar, invalidade procedimental decorrente da
incompetência da autoridade instauradora - CGE e da comissão processante para instaurar e
conduzir o presente PAD, uma vez que FHEMIG consiste em entidade da Administração
Indireta, e por isso não se subordinaria a qualquer órgão da Administração Direta, gozando,
pois, de plena autonomia administrativa.
39.

Nesta esteira, afirma a Defesa que a instauração do presente processo disciplinar deveria

ter sido determinada pela presidente da FHEMIG, assim como a sua condução afeta ao Núcleo
de Correição Administrativa – NUCAD, instituído pela Resolução Conjunta nº 001/2011, e
vinculado à Auditoria Seccional da FHEMIG (fl. 446).
40.
Oportuno notar que a Sindicância Administrativa Investigativa – SAI foi instaurada no
âmbito da FHEMIG, cujos autos foram encaminhados à NUCAD para providências, diante da
recomendação pelo arquivamento (fl. 94), mesmo constando em seu Relatório indícios de
irregularidade na folha de ponto dos acusados.
41.
A auditoria seccional da FHEMIG, por sua vez, encaminhou os autos da Sindicância
para a Controladoria-Geral do Estado, “tendo em vista o impedimento desta Fundação para
apurar eventuais responsabilidades administrativas referentes a conduta funcional dos
servidores lotados no XX do suposto recebimento de Abono de Final de Semana, conforme
apontado na Nota Técnica de Auditoria nº 2270.5666.13.”(fl.104).
42.
Conforme relato constante de referida Nota Técnica de Auditoria nº 2270.5666.13, a
apuração dos fatos e instrução de eventual processo disciplinar estaria comprometida uma vez
que o presidente da FHEMIG e Diretor do XX (autoridades instauradora e julgadora) foram
listados como testemunhas no processo, o que constitui uma das hipóteses de impedimento
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previstas na Lei Estadual nº 14.184/2002, em seu art. 61, inciso II. Senão vejamos:
Art. 61 É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade
que:
(...)
II - tenha participado ou venha a participar no procedimento como perito, testemunha
ou representante, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau
esteja em uma dessas situações;

43.
Para além das competências da Controladoria-Geral descritas na lei Delegada nº
180/2011, referente à coordenação do regime disciplinar de todo o Poder Executivo Estadual,
vale mencionar que se insere na competência exclusiva do Excelentíssimo Governador, a
aplicação de penalidade de cassação de aposentadoria, nos termos do art. 257, da Lei nº 869/52,
penalidade essa proposta ao acusado pela CGE (fl. 502), aposentado em 07/11/2015, conforme
publicação no Diário Oficial de 01/03/2016.
44.

Não merece, pois, prosperar nenhuma das nulidades apresentadas preliminarmente pela

Defesa do acusado, pelo que passamos a análise jurídica do processo disciplinar em relação ao
Servidor 1, de forma a inferir se, se for o caso: (I) houve prescrição da pretensão punitiva; (II)
o contraditório e a ampla defesa foram observados; (III) há nulidade a justificar a repetição de
atos processuais; (IV) as decisões emanadas pelas autoridades competentes estão
fundamentadas; (V) a capitulação está em conformidade com a hipótese legal.
45.
Com efeito, analisando os autos, tem-se que o expediente foi devidamente instaurado e
tramitou de modo regular. Ao servidor acusado foram garantidos os exercícios da ampla defesa
e o contraditório, senão vejamos: citado para acompanhar, manifesta-se nos autos do processo
administrativo (fl. 200); constituiu procuradores devidamente habilitados na Ordem dos
Advogados do Brasil (fl. 298); requereu a produção de prova oral, por meio da oitiva de
testemunhas (fls. 303-304); impugnou a audiência de oitiva (fls. 344-345; 357-358);
Apresentou depoimento, nos moldes do Termo de Declaração (fls. 427/430); Apresentou
alegações finais (fls. 437-457) e Recurso ao Relatório Final da Comissão Processante (fls. 489492).
46.
Os atos praticados durante o processo pelas autoridades competentes, em especial pela
Comissão Processante (Relatório final de fls. 460-483) e pela Subcontroladoria de Correição
Administrativa (Parecer Técnico nº 29/2016, fls. 495 – 503), encontram-se devidamente
fundamentados, atendidas, sobretudo, as disposições do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, de 1988 e à sistemática definida nos artigos 218 e seguintes da Lei nº 869/1952.
47.
Sobre a capitulação proposta, após vista do processo, o acusado tomou ciência do
Relatório Final da Comissão, e apresentou nova petição reiterando, em corolário ao princípio
da especialidade, que “o tipo do art. 246, inciso V, da lei estadual n. 869/52 não pode ser
aplicado em concomitância (bis in idem) com o tipo genérico do art. 250 Lei Estadual n. 869/52,
que não se aplica àqueles casos para os quais o legislador prevê sanção especifica” (fls. 489Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
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492).
48.
Nesse sentido, assim preceituam referidos dispositivos legais do Estatuto do servidor
estadual, in verbis:
Art. 246 - A pena de suspensão será aplicada em casos de:
(...)
V - Recebimento doloso e indevido de vencimento, ou remuneração ou vantagens;
Art. 250 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao funcionário que:
(...)
V - lesar os cofres públicos ou delapidar o patrimônio do Estado

49.
Nada obstante, em sede do Parecer/Núcleo Técnico SCA nº 029/2016, a
Subcontroladoria de Correição Administrativa ratifica entendimento esposado pela Comissão
processante no sentido de que o servidor processado teria cometido falta grave em
desobediência aos deveres funcionais de assiduidade e pontualidade, tendo recebido para tanto
vantagem remuneratória indevida e ao mesmo tempo, lesado aos cofres públicos, o que
ensejaria a aplicação da pena de demissão com espeque no art. 244, da Lei nº 869/52 (fl. 502).
Confira-se, pois, os dizeres da SCA:
“Certamente as irregularidades comprovadas, além de infringirem as
normas elencadas, ocasionara prejuízo ao sistema de saúde estadual,
haja vista que o dinheiro público poderia ter sido empregado na
melhoria do atendimento à população em defesa de sua saúde, visto
ser um direito fundamental protegido pela Constituição Federal.
Considerando a análise entre os anos de 2009/2014, 72 (setenta e dois)
meses, e tendo em vista que os valores recebidos da referida
gratificação variavam ao redor de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00, estimase que o valor do dano causado à Administração Pública é superior
a RS 100.000,00 (Cem mil reais)”. (grifos nossos)
50.
É certo que a Administração no exercício do Poder Disciplinar não pode aplicar
aleatoriamente sanções, pois deve haver uma correspondente pena prevista em lei para o ilícito
apurado. O equívoco no enquadramento da conduta, nada obstante, pode afastar a vinculação
no desempenho da competência sancionadora.
51.
Sobre a possibilidade de cominação de pena menos gravosa, oportuno transcrever
entendimento do autor Antônio Carlos Alencar Carvalho 7sobre a necessária análise holística,
e até mesmo principiológica, da conduta infracional para fins do seu correto enquadramento.
Senão vejamos:
Afigura-se, destarte, que a solução dos casos polêmicos pode passar, na
maioria das situações, por este entendimento, no sentido de não se
enquadrarem os fatos no tipo de demissão, quando as circunstancias
objetivas e subjetivas, a menor gravidade do fato, sua insignificância, o
bom senso, a justiça, apontam para o melhor enquadramento em outro
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modelo típico disciplinar cominatória de reprimenda mais branda.
Por outro ângulo, na verdade, a aplicação das normas jurídicas,
inclusive as prescritivas da edição de atos administrativos
sancionadores vinculados (como é o caso da demissão na Lei federal nº
8.112/90), não pode deixar de se harmonizar com a incidência de
princípios constitucionais e legais regentes da atividade da
Administração Pública, como a razoabilidade, a proporcionalidade
a individualização da pena, paralelamente à legalidade estrita,
modo porque é diante do caso concreto que se verificará a plena
adequação da pena vinculada, a qual poderá, segundo
entendimento jurisprudencial e doutrinário, ser ajustada aos
reclamos dos paralelamente eficazes outros princípios de direito
(além de exclusiva legalidade, para predomínio da juridicidade), os
quais devem conviver em sintonia no mister exegético e de concreta
efetivação da regra na situação fática abordada. (grifos nossos)
52.

In casu, compulsando os autos, percebe-se que houve um erro no pagamento do

adicional de final de semana, uma vez comprovado que o médico deveria ter permanecido no
hospital no formato de plantão físico de escala fixa. Trata-se, em essência, de recebimento
doloso (ou eventualmente doloso) de adicional indevido, sem que para tanto haja prejuízo
gravoso ao sistema de saúde estadual, uma vez comprovado nos autos que o servidor processado
talvez até mesmo ultrapassasse semanalmente o período de 24 horas a que deveria se dedicar
ao plantão, ademais do reconhecimento da excelência do seu trabalho e atuação resolutiva e
dedicada.
53.

Não se poderia afastar, em qualquer das hipóteses de recebimento equivocado e doloso

de vencimento, ou remuneração ou vantagens, a ocorrência de lesão ao erário, pelo que o
prejuízo financeiro é inerente ao pagamento indevido nessas situações.
54.
Nesse contexto, o que se deve perquirir é se a lesão ao erário seria o efeito imediato e
principal da conduta infracional investigada, e qual seria a magnitude dessa lesão, de forma a
garantir que não ocorra a incidência de dupla penalidade sob a mesma conduta8.
55.
Nesse sentido, o princípio do non bis in idem ou da proibição da dupla apenação pelo
mesmo fato no processo disciplinar informa que o servidor não poderia ser processado nem
tampouco apenado mais de uma vez pelo mesmo fato na instância administrativa. Sobre o tema,
transcreve-se lição do professor Marcelo Caetano9:
A legalidade das penas está na enumeração taxativa das sanções que
podem castigar infrações disciplinares: o superior pode escolher e
aplicar qualquer delas, mas só uma delas. No mesmo processo não pode
ser aplicado mais de uma pena disciplinar.

8

Nesse sentido, assim preceitua a Súmula 19 do STF: "É inadmissível segunda punição de servidor público,
baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira".
9
CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. 10.ed. Coimbra: Almedina, 2008. v.2, p.820.
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56.
Destarte, a não permanência integral no plantão de escala fixa no final de semana,
desencadeou o recebimento de um adicional indevido pelo processado, e como efeito
secundário, causou prejuízo aos cofres públicos. O recebimento doloso, no caso, não reside no
fato de que o médico tinha plena ciência de que recebia o adicional em veemente lesão ao erário
público, mas no sentido de que pela natureza do adicional, o processado - que também já ocupou
cargos de gestão na direção/chefia do hospital - tinha plena capacidade de discernimento de
inferir que se tratava de verba adicional de escala fixa de plantão no final de semana.
57.
Portanto, ainda que o processado comparecesse ao XX aos finais de semana, conforme
relato de diversas testemunhas, ou até mesmo sendo verídico o fato de que o mesmo extrapolava
a jornada de 24 horas, e atuava em outras unidades hospitalares da rede FHEMIG, e por um
período exerceu a função de Diretor XX, o certo é que o processado não fazia jus ao adicional
de final de semana. Isso porque inexistia qualquer permissão de flexibilização do horário, uma
vez que tal medida desvirtuaria a própria natureza do abono que se presta a acobertar a demanda
do hospital por plantão aos finais de semana.
58.
Além disso, na condição de chefe da Clínica de XXX faria jus tão somente ao adicional
inerente ao cargo comissionado, o que per si já pode justificar a assunção de maiores
responsabilidades e comparecimento ao hospital nos finais de semana.
59.
Para além, restou demonstrado nos autos, em contraponto a alegação do Servidor 2, que
inexiste qualquer regulamentação no âmbito da FHEMIG sobre plantões que permitam a
jornada de sobreaviso (fl. 97).
60.
Não há de se falar em desconhecimento da ilegalidade do abono de final de semana
pago, sob pena de que o processado se beneficie da sua própria torpeza. Trata-se de erro de fato,
e não erro de interpretação da Administração quanto à legalidade de seu pagamento. Ademais,
não pode ser devido adicional por plantão de final quando a equivalente contraprestação do
serviço não foi prestada pelo médico plantonista.
61.
Destarte, há de se atentar quando da capitulação do ilício investigado, às peculiaridades
do caso concreto, de forma que a subsunção da conduta ilícita ao tipo infracional seja adequada
e proporcional. No caso em tela, percebe-se que a lesão patrimonial decorrente do abono de
final de semana pago indevidamente mostra-se pouco gravosa se considerada a atuação do
processado no exercício de suas atribuições e apenas efeito secundário da conduta investigada
que encontra tipo específico referente ao recebimento doloso de vantagem remuneratória.
62.

Sobre a gradação das penalidades disciplinares, assim preceitua o Estatuto do Servidor:
Art. 244 - São penas disciplinares:
I - Repreensão;
II - Multa;
III - Suspensão;
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IV - Destituição de função;
V - Demissão;
VI - Demissão a bem do serviço público.
Parágrafo único - A aplicação das penas disciplinares não se sujeita à
seqüência estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada
caso e consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos
que dela provierem para o serviço público (grifos nossos).
63.
Portanto, entende-se que a comissão processante assim como a Subcontroladoria
de Correição Administrativa acertadamente capitularam a conduta infracional no tipo
constante do art. 246, inciso V, da Lei n. 869/52, mas promoveram dupla apenação ao
incluir a tipificação do art. 250, inciso V do mesmo diploma legal. Recomenda-se, assim,
em corolário aos princípios do ne bis in idem, individualização da pena, especialidade e
proporcionalidade, que seja cominada ao processado Servidor 1 tão somente a penalidade
de suspensão.
64.
Assim, considerada eventual aplicação da penalidade de suspensão, aqui sugerida, nos
compete tecer breve consideração sobre a prescrição. Nos termos do art. 258, da Lei nº 869/52,
a penalidade de suspensão prescreve em 2 (dois) anos, a contar da ciência do fato pela
Administração.
65.
Conforme consignado nos Pareceres da Advocacia-Geral do Estado de nº 15.616, de
09/03/2016 e Parecer nº 15.219, de 15/11/2012, se meramente investigativa e preparatória do
PAD, a instauração de sindicância não interrompe o prazo fixado em lei para punir o servidor10.
66.
Assim, considerando que a autoridade competente teve ciência da denúncia anônima
aos 03/10/2012 (fl. 21), e tendo em vista que a Portaria/SCA nº 06/2015, que instaurou o
presente PAD, foi publicada em 31/03/2015, já haveria decorrido o prazo prescricional de 2
(dois) anos para a aplicação da penalidade suspensiva.11
67.
Por derradeiro, importante repisar que muito embora a penalidade de suspensão não
tenha alcance sobre aqueles que já passaram para a inatividade, nos termos do art. 257, da Lei
nº 869/52, e ainda reconhecida a prescrição disciplinar de referida penalidade, nos termos do
art. 258, do mesmo diploma, tais fatos não desobrigam o servidor aposentado de repor eventuais
vantagens recebidas indevidamente quando em exercício, sob pena de enriquecimento ilícito.

10

No mesmo sentido, a Jurisprudência da Primeira e Terceira Seção do STJ é firme no sentido de que o lapso
prescricional não é interrompido com a sindicância, pois esta não tem caráter punitivo, e sim investigativo, a não
ser que a sindicância tenha caráter punitivo. (MS 15.230, 15/03/2011; MS15.426/DF, de 20/10/2010).
11
Relevante notar que o processo disciplinar em análise não estaria prescrito no caso de aplicação da penalidade
de demissão - que seria convertida em cassação de aposentadoria -, tendo em vista que o prazo prescricional
quinquenal para a aplicação da penalidade disciplinar de demissão (exceto abandono de cargo), a teor do disposto
no Parecer AGE nº 15.917, 26/10/2017 e da previsão constante do art. 2º, do Decreto Federal nº 20.910/32).
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CONCLUSÃO
68.
Diante de todo o exposto, em vista das considerações acima aventadas, e em atenção ao
limite de atuação deste NAJ, sugere-se ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,
que ARQUIVE o presente processo disciplinar instaurado em desfavor do Servidor 1, em
razão da prática de transgressões disciplinares elencadas nos artigos 93, caput e parágrafo
único, 216 incisos I, II, V e VI, artigo 246, inciso I e V, todos da Lei Estadual nº 869/52, uma
vez reconhecida a PRESCRIÇÃO para a aplicação da sugerida penalidade de suspensão, nos
termos do art. 258, da Lei nº 869/52.
69.
Lado outro, caso o Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais opte por acolher
os argumentos e conclusões da Comissão e do Sr. Subcontrolador, deve-se proceder com a
publicação da penalidade de CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA do acusado, em razão da
violação em especial, do disposto no art. 250, inciso V e art. 257, inciso I, da Lei Estadual nº
869, de 1952, vez que não haveria de se falar em prescrição do poder disciplinar para a aplicação
da penalidade de demissão que será convertida na respectiva pena de cassação de aposentadoria.
70.
Recomenda-se ainda que a FHEMIG seja oficiada para a imediata abertura de processo
administrativo com vistas à restituição da parcela do abono de final de semana recebido de
forma equivocada, bem como de outros eventuais plantões em que não cumprida a carga
horária, nos termos previstos pela Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002 c/c Resolução
SEPLAG nº 37/2005, sob pena de enriquecimento sem causa do processado.
71.
Por fim, tendo em vista as informações juntadas aos autos referente aos servidores
responsáveis pela homologação de ponto do servidor processado, reitera-se recomendação
constante do Parecer nº 007/2015, emitido pela Diretoria Central de Atendimento e
Acompanhamento Processual da CGE (fls. 276-287), que sugeriu a apuração da conduta e
responsabilidade dos servidores em processo disciplinar e administrativo (de ressarcimento)
próprio, vez que não há notícias no expediente da adoção de referidas providências.
72.

Era o que nos competia examinar. À superior consideração.
Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2018.
FERNANDA PAIVA CARVALHO
Procuradora do Estado

De acordo. Belo Horizonte, data supra.
MILENA FRANCHINI BRANQUINHO
Procuradora do Estado
Coordenadora Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico - NAJ/CAMG

 Ver Nota Jurídica nº 1.610/2018.
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PROCEDÊNCIA:

ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA – SESP.

NOTA JURÍDICA Nº: 1.497.
DATA:

23 de agosto de 2017.

EMENTA:

MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL. LEI Nº 13.019/2014. SUBSTITUIÇÃO DE TERMOS DE
CONVÊNIO POR TERMOS DE COLABORAÇÃO, COM VIGÊNCIA
APENAS PELO PRAZO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DOS
CHAMAMENTOS PÚBLICOS PARA CELEBRAÇÃO DE
PARCERIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 13.019/2014.
COEXISTÊNCIA DA VIGÊNCIA DE TERMOS DE COLABORAÇÃO
COM MESMA OSC E COM OBJETOS SIMILARES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DUPLICIDADE DE OBJETOS E
AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO DO ART. 36 DO DECRETO
ESTADUAL Nº 47.132/2017. CONDICIONANTES.

RELATÓRIO

1.

Por meio do Ofício nº 173/17/AJU-242-scc, de 11 de agosto de 2017, a Assessoria
Jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP solicitou a análise e aprovação
da Nota Jurídica nº 240/2017 por ela emitida, considerando a repercussão do objeto da
consulta. Também instruíram o expediente da consulta os Memorandos GAB/SUASE nºs.
0746/17, 0778/17 e 842/17 e o Memorando nº 289/2017 – 242 – SESP – scc.

2.

A consulta é originária da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da SESP, que
solicitou manifestação jurídica “acerca da possibilidade de vigência concomitante, porém por
prazo curto e determinado (e amparados na impossibilidade de descontinuidade dos serviços)
de dois termos de colaboração com o mesmo objeto, tendo em vista a aprovação, por essa AJU,
das Minutas dos Editais nos termos dispostos”.
Em esmerada análise, a Assessoria Jurídica da SESP posicionou-se favorável, “em
abono ao princípio da continuidade do serviço público, a possibilidade da concomitância de
parcerias, desde que haja a definição dos atos estritamente necessários para permitir à OSC
selecionada iniciar os atos que permitirão o início das atividades sem prejuízo para a política
pública de semiliberdade, amparados pelo art. 36 do Decreto Estadual nº 47.132/2017”.

3.
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4.

Posteriormente, a SESP encaminhou o Memorando GAB/SUASE nº 842/17, de 23 de
agosto de 2017, a este Núcleo com informações atualizadas sobre a situação, haja vista que os
resultados finais dos chamamentos já forma publicados, mas ainda estão pendentes de
homologação na totalidade.

5.

É o relatório, no que interessa.

NOTA JURÍDICA

6.

Inicialmente, convém consignar que o objeto da presente análise se restringe à

possibilidade ou não de vigência concomitante de dois termos de colaboração com objetos
similares, no caso específico envolvendo a alteração de endereços de casas de semiliberdade
mantidas por organizações da sociedade civil (OSC) parceiras do Estado/SESP.

7.

O Memorando GAB/SUASE nº 0746/17, de 4 de julho de 2017, inicialmente
questionou a Assessoria Jurídica da respectiva Pasta acerca da possibilidade de vigência
concomitante de dois termos de colaboração com o mesmo objeto, porém por curto e
determinado período, sob o fundamento da impossibilidade de descontinuidade do serviço
público.

8.

Para tanto, informou que:
“Com o advento da Lei Federal nº 13.019/14, estabeleceu-se que todas as parcerias
celebradas com Organizações da Sociedade Civil – OSC’S deveriam adequar-se às
novas exigências legais. Assim, foram publicados, ao fim de 2016 e no corrente ano,
os competentes Editais de Chamamento a fim de se proceder à adequação normativa
vigente.
Concomitantemente, amparados em Parecer nº 4.732 da AGE/MG, os Termos de
Convênios, vigentes às época, terão prorrogação formalizada, com previsão de data
de encerramento a coincidir com prazo previsto para a conclusão dos citados
Chamamentos, vez que o citado Parecer da AGE informa que o acréscimo de vigência
às parcerias deverá se ‘restringir ao período necessário para se proceder ao
chamamento público’.
No entanto, considerando a natureza das atividades desempenhadas por esta SUASE,
imbuídas do caráter de essencialidade e continuidade, faz-se imperioso que, para a
realização da adequação dos Termos à norma vigente, não ocorra a interrupção dos
serviços prestados pelos atuais parceiros, até a efetiva assunção pelos parceiros
vencedores dos certames em andamento.
A título de esclarecimento, insta trazer, como exemplo, uma das situações fáticas
vivenciadas por esta SUSASE: o atual parceiro, para executar o atendimento da
medida de semiliberdade, teve que proceder à adequação arquitetônica dos
imóveis locados ´para cumprimento do objeto do Convênio. Ao fim da parceria,
deverá restituir o imóvel promovendo as reformas necessárias para estabelecer
a condição original do bem, sendo que tais reformas estão amparadas e só podem
ser efetivadas enquanto vigente o termo. Salienta-se que as reformas
mencionadas só poderão ser realizadas após a efetivação da transferência dos
adolescentes a outra Unidade. Em concomitância, o vencedor do certame, deverá
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realizar as adaptações arquitetônicas necessárias para a execução do objeto,
somente sendo possível dar início a elas após a celebração do termo.
Pelo exposto, a fim de preservar a continuidade dos serviços destinados ao
atendimento socioeducativo, fez-se constar previsão nos Editais de Chamamento em
andamento dispositivos destinados a inviabilizar a ocorrência de disrupção das
atividades (...)”.

9.

A Assessoria Jurídica da SESP solicitou maiores esclarecimentos do consulente, que,
por meio do MEMORANDO GAB/SUASE nº 0778/17, inteirou a informação nos seguintes
termos:
Nos termos dos convênios anteriores e do termo de colaboração que iniciou sua
vigência em 23/01/2017, cabe ao Estado fazer o repasse do recurso financeiro. À OSC
cumpre as seguintes obrigações: aluguel do imóvel compatível com as exigências do
SINASE, com as devidas adaptações estruturais, para receber até vinte adolescentes
em cumprimento de medida de semiliberdade (cujos requisitos encontram-se
elencados acima); aquisição de material de informática, escritório, mobiliário, demais
bens permanentes necessários ao bom funcionamento da casa de semiliberdade,
contratação de pessoal, aquisição de veículos e pagamento de todos os impostos
devidos. Ou seja, cabe à OSC a montagem de toda a estrutura para o
funcionamento de uma casa de semiliberdade, inclusive a obtenção de um imóvel.
(...)
Frisamos que com a interrupção da prestação do serviço por parte da OSC, não
é possível ao Estado de Minas Gerais assumir a execução da medida de
semiliberdade por ausência, inclusive, de espaço físico. O contrato de locação do
imóvel é feito pelo Parceiro, que tem a obrigação de devolvê-los nas condições
encontradas quando da locação.
Para que o Estado de Minas Gerais se organize para assumir a execução da medida de
semiliberdade durante o período de finalização da parceria anterior e início das
atividades da parceria futura, seria necessária a contratação de pessoal, locação de
imóvel por um prazo de cerca de três meses, complementação de mobiliário e
aquisição de veículos. Não há tempo hábil para a realização dos procedimentos
licitatórios necessários para tal organização.
No caso em tela, não há ainda identificação de qual OSC sagrar-se-á vencedora do
certame, contudo, entendemos que os sessenta dias iniciais da vigência da nova
parceria constituem execução de ato preparativos para evitar a descontinuidade
da atividade, enquanto a parceria antiga ainda estará em vigor, com a acolhida
dos adolescentes nos endereços anteriormente existentes.
Face ao exposto, reiteramos o memorando anterior para solicitar Parecer Jurídico
acerca da possibilidade de vigência concomitante, porém, por prazo curto e
determinado (e amparados na impossibilidade de descontinuidade dos serviços) de
dois termos de colaboração com o mesmo objeto, tendo em vista a aprovação, por essa
AJU, das Minutas dos Editais nos termos dispositos.”

10.

Não obstante as informações consignadas nos Memorandos GAB/SUASE nºs

0746/17, 0778/17 e 842/17, de 26 de julho de 2017, a SUASE encaminhou novo ofício, também
com número 842/17, mas de 23 de agosto de 2017, contendo informações mais detalhadas e
atuais acerca da consulta, inclusive com o resultado do chamamento. Com base nisso, o
consulente apresentou a seguinte conclusão:
“Portanto, no período de 60 (sessenta) dias, previsto para transição do atendimento,
entre duas OSCs diferentes ou até mesmo para a mesma OSCm necessário para
alteração de endereço, não haverá duplicidade do objeto das parcerias
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estabelecidas. Isso porque não há que se falar em igualdade de cronograma de
execução, do plano de aplicação de recursos, do cronograma de desembolso do plano
de trabalho, bem como projeto e a planilha de custos, uma vez que, a OSC atual
gestora permanecerá atendendo efetivamente os adolescentes, enquanto a OSC
vencedora estará realizando adequação do imóvel, contratação de pessoal e demais
serviços para assumir o atendimento.”

11.

Considerando o atesto de que não haverá duplicidade de objetos, temos que está afastada
a vedação quanto à celebração da nova parceria, senão vejamos.

12.

Por força do art. 36, caput, do Decreto estadual nº 47.132, de 2017, na vigência do

termo de colaboração ou de fomento, é vedada a celebração de nova parceria com a
mesma OSC e com idêntico objeto. Para verificar a incidência dessa vedação, devem ser
considerados todos os elementos da parceria: (i) identificação dos parceiros, (ii)
cronograma de execução, (iii) plano de aplicação de recursos, (iv) cronograma de
desembolso do plano de trabalho, (v) projeto e (vi) planilha de custos.

13.

In casu, a teor das novas informações encaminhadas pela SUASE, por meio do
Memorando GAB/SUASE nº 842/17, percebe-se que, a rigor, não haveria identidade entre os
objetos das parcerias, mesmo sendo celebradas com a mesma OSC e havendo similitudes entre
os seus elementos.

14.

Tal entendimento, para além de consubstanciar a interpretação textual do normativo
estadual, na nossa compreensão, também encontra amparo no princípio da continuidade do
serviço público, que em setores como a segurança pública requer ainda mais zelo.

15.

Nesse contexto, mostram-se de sobremaneira pertinentes os julgados do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Contas da União colacionados pela Nota
Jurídica nº 240/2017 da AJ/SESP, malgrado não estejamos diante de duplicidade de objetos
no presente caso:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. TRANSIÇÃO ENTRE O ANTIGO E O NOVO
PRESTADOR DE SERVIÇO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. SOLUÇÃO DE
CONTINUIDADE. TRANSIÇÃO ENTRE O ANTIGO E O NOVO PRESTADOR DOS
SERVIÇOS. DEVER DE COLABORAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. Presentes os requisitos do
art. 273 do CPC, em especial a prova inequívoca do direito alegado e fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção dos efeitos da antecipação da tutela.
A decisão que determinou ao agravante a manutenção da prestação dos serviços de informática
no Município de Taquari, depois de extinto o contrato, para impedir solução de continuidade
e permitir a regular transição para o novo contratado, é compatível com o dever de
colaboração exigível dos contratantes, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, tanto na fase
pré-contratual, como depois de extinto o contrato. AGRAVO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.” (TJ/RS. Agravo de Instrumento 70063188965) (grifo nosso)
“GRUPO I – CLASSE VI – SEGUNDA CÂMARA - TC 026.849/2013-5 - Natureza:
Representação. Unidade: Advocacia-Geral da União – AGU.
Representante: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de
Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Cargas do DF –
SITTRATER-DF (CNPJ 00.701.847/0001-01).
Advogado: não há.
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SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE SERVIDORES. IRREGULARIDADES APONTADAS NÃO
CONFIRMADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Sobreposição de objetos contratuais
10. Afirma que a AGU já possuiria contrato para prestação de serviços de transporte de
servidores e membros – Contrato 102/2009 – com a disponibilização diária de dezoito veículos
por 12 horas de trabalho. Questiona se seria necessário outro contrato com o mesmo objeto.
11. O próprio órgão teria confirmado a existência deste contrato no Termo de Referência. Alega,
ainda que, com a nova contratação, os servidores e membros do órgão estariam submetidos à
longa espera por um taxi para sua locomoção, quando possuem motoristas a sua disposição.
12. Menciona que o TCU, por meio do Acórdão 2421/2001-TCU-Plenário, teria identificado
questão desta natureza e determinado a suspensão do certame.
(...)
18. Relativamente à sobreposição do objeto do contrato a ser firmado, por meio do pregão
em análise, com o objeto do Contrato 102/2009, a AGU, ao analisar o pedido de impugnação
impetrado pelo ora representante, afirma que “A sobreposição de objetos, ou seja, contratos
com objetos idênticos, apontado pela Impugnante, não é razoável, uma vez que a
Advocacia-Geral da União – AGU está em fase de licitação no Pregão 042/2013, visando
afastar a possibilidade de solução de continuidade, tendo em vista o vencimento do contrato
102/2009 em 13 de dezembro de 2013.” (peça 3, p. 1).
19. Ou seja, a AGU não pretende manter os dois contratos em vigência, mas sim substituir
o atual contrato pelo que vier a ser assinado. Neste aspecto, os argumentos do representante
não procedem.
VOTO
7. Não há sobreposição do objeto do contrato. A licitação em exame foi processada com o
objetivo de substituir a contratação atualmente existente na AGU cuja vigência, segundo
informações dos autos, expira em 13 de dezembro próximo.” (grifos nossos)

16.

Reconheça-se, ainda, que a situação em pauta é transitória e atípica, ocasionada pela
necessidade de adequação à Lei n. 13.019, de 2014, que trouxe profundas mudanças no
relacionamento do Estado com o terceiro setor, ao que se somou a medida de desconcentração
geográfica das casas de semiliberdade, exigida pela comunidade e apoiada pelo Ministério
Público.

17.

Nessa perspectiva, e conforme contextualizado pela Nota Jurídica nº 240/2017 da
AJ/SESP, em 23/01/2017 foram realizadas substituições dos instrumentos de convênios então
vigentes entre o Estado e organizações da sociedade civil por termos de colaboração, em
conformidade com a regra de transição prevista no art. 83, § 2º, I, da Lei nº 13.019, de 2014.
Mas essas substituições foram feitas apenas para não haver solução de continuidade na
prestação dos serviços enquanto a SESP realizava o chamamento público e os procedimentos
prévios à celebração de termo de colaboração não precário, em atendimento às regras do novo
diploma e às reivindicações do MP.

18.

Portanto, não havendo duplicidade de objetos de parcerias celebradas com uma mesma
OSC, considerando todos os seus elementos, entendemos que está afastada a vedação prevista
no art. 36 do Decreto estadual nº 47.132, de 2017.
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19.

Mas, cumpre enfatizar, não haverá incidência da vedação apenas nos casos em que a
celebração do termo de colaboração ensejar a alteração do endereço da casa de semiliberdade
e, consequentemente, o deslocamento do atendimento aos adolescentes, mesmo que a OSC
atualmente parceira seja a vencedora do certame e a provável parceira do novo termo.

20.

E mais: o prazo em que haverá concomitância dos termos de colaboração deve ser tão
somente o necessário para que não haja solução de continuidade na prestação do serviço.

21.

Caso não haja mudança de endereço da casa de semiliberdade, entendemos que incidirá
a vedação do art. 36, caput, do Decreto estadual n. 47.132, de 2017, de maneira que a publicação
da nova parceria deverá ser concomitante ao término da vigência da parceria, evitando-se,
assim, a descontinuidade das atividades.

CONCLUSÃO

22.

Ante o exposto, este Núcleo de Assessoramento Jurídico entende não ser possível, por
força do art. 36, caput, do Decreto estadual n. 47.132, de 2017, a coexistência de termos de
colaboração com a mesma organização da sociedade civil e com objetos idênticos. Nesses
casos, permite-se apenas a seleção e a execução dos preparativos para a celebração na vigência
do termo de colaboração ou de fomento, de modo a assegurar a publicação da nova parceria
concomitantemente ao término da vigência da parceria anterior, evitando-se, assim, a
descontinuidade das atividades.

23.

No caso em análise, tomando-se por base as informações da SUASE/SESP de que não
haverá igualdade de cronograma de execução, do plano de aplicação de recursos, do
cronograma de desembolso do plano de trabalho, do projeto e da planilha de custos, o que
descaracteriza a identidade de objeto das parcerias, entendemos ser defensável a celebração de
nova parceria na vigência de parceria anterior, mesmo que ambas tenham uma mesma
organização da sociedade civil como parceira.

24.

No entanto, essa coexistência somente será possível nos casos em que, por força da
previsão editalícia, o parceiro do novo termo de colaboração seja obrigado a executar o serviço
em novo endereço, e ela deve durar o período estritamente necessário à manutenção da
continuidade da prestação do serviço público. Mostra-se prudente, ainda, que a SUASE
fiscalize a execução dos termos de colaboração, de modo a evitar o pagamento em duplicidade
de despesas desnecessárias.

25.

Caso não seja necessária a mudança de endereço, a nova parceria deverá ser publicada
concomitantemente ao término da vigência da parceria anterior, posto que o Decreto estadual
nº 47.132, de 2014, veda a sua coexistência.
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26.

Por derradeiro, insta salientar que, ao nos manifestarmos sobre o tema, não atestamos
ou avalizamos a necessidade e conveniência da realização do ato administrativo, assim como
não adentramos em aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à alçada deste
Núcleo de Assessoramento Jurídico.

27.

É a manifestação, salvo melhor juízo.

28.

À consideração superior.

29.

Belo Horizonte/MG, 23 de agosto de 2017.

RICARDO AGRA VILLARIM
Procurador do Estado
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PROCEDÊNCIA:

Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado
de Segurança Pública

NOTA JURÍDICA Nº:

1.553

DATA:

22 de novembro de 2017

EMENTA:

ADMINISTRATIVO.
MROSC.
PARCERIAS
COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. CHAMAMENTO
PÚBLICO FRACASSADO. INEXISTÊNCIA DE REGRAMENTO
PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE
CELEBRAÇÃO DIRETA DA PARCERIA PELA MERA
OCORRÊNCIA DE FRACASSO NO CHAMAMENTO PÚBLICO.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA E DA
APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DIPLOMAS PRÓXIMOS.
HIPÓTESES TAXATIVAS DE DISPENSA DE CHAMAMENTO.
NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS E
REQUISITOS LEGAIS.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de consulta formulada pelo Subsecretário de Atendimento Socioeducativo da

Secretaria de Estado de Segurança Pública, pretendendo manifestação jurídica quanto à
“possibilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), por meio da
Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (SUASE), firmar Termo de Colaboração com
Organização da Sociedade Civil (OSC) escolhida por esse órgão, devido ao processo de
chamamento público ter sido fracassado, com o objetivo de realizar a cogestão do Centro
Socioeducativo a ser implantado no município de Tupaciguara/MG”.
2.
O expediente eletrônico foi instruído com os seguintes documentos: (i)
MEMORANDO/SESP/DGP/nº 52/2017, (ii) MEMORANDO/SESP/AJU/nº 203/2017 e (iii)
OFÍCIO/SESP/AJU nº 116/2017.
3.

Para subsidiar a análise, foi indicado o processo SEI 1690.01.0005204/2017-89 no qual

consta o relato sobre o impacto da implantação da unidade socioeducativa para a política de
atendimento socioeducativo do Estado, o que, segundo o consulente, “reforça a necessidade
da dispensa de um novo chamamento, por se tratar de uma política essencial à população”.
4.
Justifica a consulta com a afirmação de que “apenas 01 proposta foi apresentada, sendo
a mesma desclassificada, conforme publicação de 23/08/2017 (disponível nos sítios eletrônicos

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
321

PARECER e NOTA JURÍDICA

www.seds.mg.gov.br e www.sigconsaida.mg.gov.br). Portanto, o certame não teve nenhuma
OSC vencedora, sendo fracassado”; e que consta no item 14.4.3 do edital a seguinte previsão:
14.4.3 Caso persista a ausência de classificadas, será reaberto novo
prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de novas propostas. Após,
persistindo a ausência de classificadas, ficará a Administração
Pública autorizada a firmar Termo de Colaboração nas mesmas
condições de objeto, metodologia e diretrizes da política pública
estabelecidas no presente Edital de Chamamento e com OSC
diversa das quais tenham participado do certame. (grifo nosso)
5.
Convém registrar que a consulta, formulada originariamente à Assessoria
Jurídica da SESP, foi redirecionada ao Núcleo de Assessoramento Jurídico, de forma
excepcional, considerando as férias regulamentares do Assessor Jurídico Chefe da Secretaria.
6.

É o relatório, no que interessa.

NOTA JURÍDICA
7.
Ab initio, insta salientar que este Núcleo de Assessoramento Jurídico detém
competência para examinar apenas questões estritamente jurídicas, das quais, havendo
necessidade, serão apontadas ressalvas e/ou recomendações, e cujas eventuais correções cabem
exclusivamente à consulente, nos termos do §3º, do art. 17 da Resolução AGE nº 26, de 23 de
junho 2017, in verbis:
§ 3º- A nota jurídica ou parecer jurídico deve se restringir à análise
jurídica da questão submetida à consulta, sendo defeso ao Procurador
adentrar na análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros,
bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administrativa, a cargo das autoridades
competentes.
8.
Ressaltamos, a propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade do parecerista:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE
PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER
TÉCNICO-JURÍDICO
DE
NATUREZA
OPINATIVA.
SEGURANÇA DEFERIDA.
(...)
III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização
do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu
parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário.
Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias
administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a
responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer
de natureza meramente opinativa.” (MS 24.631-6 DF. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. Julg. 09.08.2007. DJe 01.02.2008, grifo e negrito
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
322

PARECER e NOTA JURÍDICA

nosso).
A revelar a extrema excepcionalidade da responsabilização do
parecerista, seria preciso, conforme a jurisprudência do STJ, “(...) que
a peça opinativa seja apenas um instrumento, dolosamente elaborado,
destinado a possibilitar a realização do ato ímprobo. Em outras
palavras, faz-se necessário, para que se configure essa situação
excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento
subjetivo condutor da realização do parecer”. (REsp 1183504/DF, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/05/2010, DJe 17/06/2010).
9.
Conforme consta do MEMORANDO/SESP/DGP/nº 52/2017, o consulente a SESP, em
08/06/2017, publicou o Edital de Chamamento Público nº 008/2017, objetivando “selecionar a
melhor proposta técnica e financeira apresentada pelas OSCs proponentes para firmar Termo
de Colaboração com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Subsecretaria
de Atendimento Socioeducativo, com o objetivo de realizar a cogestão na Unidade
Socioeducativa da cidade de Tupaciguara, Minas Gerais, que terá capacidade de atendimento
de 40 (quarenta) adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de
liberdade, cuja metodologia consta no Anexo II deste Edital”.
10.
Ocorre que apenas uma proposta foi apresentada no chamamento público, vindo ela a
ser desclassificada. Diante do fracasso do chamamento, o consulente cogita a aplicação do item
14.4.3 do Edital de Chamamento Público nº 008/2017, in verbis:
14.4.3 Caso persista a ausência de classificadas, será reaberto novo
prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de novas propostas. Após,
persistindo a ausência de classificadas, ficará a Administração
Pública autorizada a firmar Termo de Colaboração nas mesmas
condições de objeto, metodologia e diretrizes da política pública
estabelecidas no presente Edital de Chamamento e com OSC diversa
das quais tenham participado do certame. (grifo nosso).
11.
Importante esclarecer que tal item foi inspirado no art. 26 do Decreto estadual
nº 46.020, de 9 de agosto de 2012, regulamentador da Lei estadual nº 14.870, de 16 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e institui e disciplina o Termo
de Parceria. O dispositivo estabelece que:
Art. 26 – Nos casos em que não acudirem interessados ao Concurso
de Projetos anterior e este, justificadamente, não puder ser
repetido sem prejuízo para a Administração Pública, poderá esta
dispensar o procedimento, podendo firmar Termo de Parceria
diretamente com determinada entidade, mantidas, neste caso, todas
as condições preestabelecidas.
Parágrafo único – Quando todos os proponentes forem inabilitados ou
todas as propostas forem desclassificadas, a Administração Pública
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poderá reabrir o prazo inicialmente estabelecido no edital para a
apresentação de propostas por qualquer OSCIP interessada, contados a
partir da publicação do extrato de reabertura de prazo do edital no
Diário Oficial do Estado, devendo ser dada publicidade no mesmo
jornal de grande circulação utilizado para a publicação do edital.
12.
Portanto, ressaltando “a premência da abertura da referida unidade no
município de Tupaciguara, o que reforça a necessidade da dispensa de uma novo chamamento,
por se tratar de uma política essencial à população”, o consulente alega se tratar de caso
excepcional que justifique a dispensa de chamamento e a celebração direta do termo de
colaboração.
13.

Com efeito, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelece a regra do

chamamento público para a celebração de termo de colaboração ou de fomento ou acordo de
colaboração que envolva compartilhamento de recurso patrimonial, excetuando apenas as
hipóteses expressamente previstas na própria lei.
14.
Deveras, a Lei nº 13.019, de 2014, não disciplinou as situações de
chamamento público deserto ou de chamamento público fracassado, que ocorrem quando não
são apresentadas propostas ou, sendo apresentadas, todas são desclassificadas e não há
organização da sociedade civil vencedora. O Decreto estadual nº 47.132, de 20 de janeiro de
2017, também não trouxe mecanismos para se remediar ou se evitar esse tipo de situação.
15.
Nesse contexto, fracassado o chamamento público, a falta de mecanismos
legais de resolução do impasse não justifica a celebração direta do termo de colaboração por
dispensa, com base na aplicação analógica de diplomas próximos, como a Lei nº 8.666, de 1993,
e o Decreto estadual nº 46.020, de 2012. Consectariamente, a previsão em cláusula editalícea
não é suficiente para suprir o vácuo legislativo, posto que somente a própria lei é o instrumento
idôneo para estabelecer uma hipótese de exceção à regra legal do prévio chamamento público.
16.
As hipóteses de celebração direta das parcerias previstas na Lei nº 13.019, de
2014, são apenas aquelas taxativamente arroladas no próprio diploma leal, sendo obviamente
vedada a realização de dispensa com fundamento em outros diplomas legais, aplicáveis a ajustes
que, apesar de próximos, são diversos.
17.

Nesse sentido, verificam-se apenas as seguintes hipóteses de não realização

de chamamento público no MROSC: (i) termos de colaboração e de fomento que envolvam
recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais, (ii) acordos de
cooperação que não envolvam celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de
compartilhamento de recurso patrimonial, (iii) dispensa e (iv) inexigibilidade.
18.
Acerca da dispensa de chamamento, situação que nos interessa, a Lei nº
13.019, de 2014, previu as seguintes hipóteses:

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
324

PARECER e NOTA JURÍDICA

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do
chamamento público:
I - 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;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da
ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua
segurança;
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de
educação, saúde e assistência social, desde que executadas por
organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo
órgão gestor da respectiva política.
18.

Vê-se, pois, que nenhum dos incisos do dispositivo contempla a dispensa e celebração

direta pela mera ocorrência de fracasso de um primeiro chamamento público, valendo ressaltar
que o rol de hipóteses de dispensa também é taxativo.
19.
Nessa perspectiva, repise-se, não é cabível a aplicação analógica da previsão de dispensa
de licitação para contratação administrativa ou de dispensa de concurso de projeto para seleção
de OSCIP às parcerias previstas no MROSC, devendo ser afastada a aplicação do item 14.4.3
do Edital de Chamamento Público nº 008/2007, que é incompatível com o regramento da Lei
nº 13.019, de 2014.
20.
A propósito, há inclusive disposição específica na Lei nº 13.019, de 2014, que afasta a
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, das parcerias com as organizações da sociedade civil, senão
vejamos:
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, convênios:
I - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas;
II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3º.
21.

Não obstante, havendo a caracterização da urgência e cumpridos os requisitos

legais, nada obsta a celebração direta do termo de colaboração por dispensa de
chamamento, hipótese que, em tese, mais se aproxima da situação em comento.
22.
Da leitura dos dispositivos supramencionados, depreende-se a exigência de atendimento
dos seguintes pressupostos fático-jurídicos, a autorizar a dispensa do chamamento:
 Demonstração da urgência; e
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 Paralização ou iminência de paralização de atividade de relevante
interesse público.
23.
Além do cumprimento desses requisitos, a não realização do chamamento público
deverá ser justificada pelo administrador público, devendo o extrato da justificativa ser
publicado na mesma data de formalização do ajuste no Diário Oficial do Estado, bem como no
sítio eletrônico do órgão ou entidade estadual parceiro e no Portal de Convênios de Saída e
Parcerias, a fim de garantir a efetiva transparência, bem como assegurar o direito a eventual
impugnação, conforme art. 18, § 5º, do Decreto estadual nº 47.132, de 2017.
24.
In casu, há notícia da relevância e da necessidade da celebração da parceria, mas para
celebrá-la diretamente, mediante dispensa, o consulente deve cumprir todos os requisitos
previstos na lei e no decreto regulamentador, não sendo suficiente a tanto o mero fracasso do
chamamento público e a alegação genérica de urgência.
25.
Para além disso, a fim de preservar a supremacia do interesse público, e os princípios
previstos no art. 5º, caput, da Lei nº 13.019, de 2014, mormente os princípios da legitimidade,
da moralidade, da economicidade e da eficiência, caso o consulente decida pela celebração
direta por dispensa de chamamento público, deverá exigir da OSC os mesmos requisitos
mínimos e condições de habilitação estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº
008/2017, bem como os mesmos critérios que previstos para o julgamento das propostas.

CONCLUSÃO

26.
Diante do exposto, este Núcleo de Assessoramento Jurídico opina no sentido da
inviabilidade jurídica da celebração direta de termo de colaboração por dispensa de
chamamento público pela mera ocorrência de fracasso no chamamento realizado, devendo ser
afastada a aplicação do item 14.4.3 do Edital de Chamamento Público nº 008/2017, por ser
incompatível com o regramento da Lei nº 13.019, de 2014.
27.
Por outro lado, caso seja evidenciada urgência decorrente de paralisação ou iminência
de paralisação de atividades de relevante interesse público, o que deve ser devidamente
comprovado e justificado pelo administrador público, e cumpridas as demais formalidades
legais, é defensável a celebração direta da parceria por dispensa de chamamento público.
28.
Nesse sentido, entendendo pela celebração e formalização direta da parceria, o
respectivo processo deverá ser corretamente instruído, cabendo à Secretaria de Estado de
Segurança Pública adotar as providências do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014. Ainda, deve ser
exigido da OSC os mesmos requisitos mínimos e condições de habilitação estabelecidas no

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
326

PARECER e NOTA JURÍDICA

edital de chamamento, bem como os mesmos critérios previstos para o julgamento das
propostas.
29.
Salientamos que, ao nos manifestarmos sobre o tema, não atestamos ou avalizamos a
regularidade dos termos, atos e documentos que compõem o expediente, posto que presumimos
a sua veracidade e legitimidade. Além disso, também não adentramos em aspectos relacionados
à sua necessidade ou à sua oportunidade e conveniência, nem tampouco em aspectos técnicos,
econômicos e financeiros, restringindo-se, a presente análise, aos seus aspectos jurídicos.
30.

É a manifestação, salvo melhor juízo.

31.

À consideração superior.

32.

Belo Horizonte/MG, 22 de novembro de 2017.

RICARDO AGRA VILLARIM
Procurador do Estado
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PROCEDÊNCIA:

Superintendência de Gestão de Vagas e Custódias Alternativas da
Secretaria de Estado de Administração Prisional - SEAP

INTERESSADO:

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC

NOTA JURÍDICA Nº: 1.569
DATA:

12 de dezembro de 2017.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO
PÚBLICO.
CONVÊNIO.
NECESSIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO PELOS INSTRUMENTOS DO MROSC. NÃO
OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TRANSIÇÃO DOS REGIMES E
PERDA
DE
VIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO.
PAGAMENTO
POR
INDENIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO
VALOR.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de solicitação de manifestação jurídica oriunda da Superintendência de Gestão
de Vagas e Custódias Alternativa da Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP,
redirecionada ao Núcleo de Assessoramento Jurídico da AGE pela Assessoria Jurídica da
referida Pasta, por meio do OFÍCIO Nº 301/17/SEAP/AJU/1030j-mcfd.
2.

A análise jurídica que se busca é acerca de um pretenso termo aditivo com cláusula de

convalidação de um lapso durante o qual organizações da sociedade civil - OSCs executaram
despesas com a manutenção de serviço público, sem estarem amparadas pelo devido
instrumento jurídico.
3.
O expediente veio instruído originariamente por meio físico e com os seguintes
documentos: (1) OFÍCIO Nº 301/17/SEAP/AJU/1030j-mcfd, (2) Memorando SGVC.DCA.Nº
388/2017, (3) Memorando SGVC/DCA. Nº 172/2017, (4) Nota Técnica SGVC/DCA Nº
03/2017, (5) despacho manuscrito do Secretário-Adjunto da época e (6) Ofício FBAC/GCON
n. 03/2017, da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados.
4.

Esclareceu a Nota Técnica SGVC/DCA Nº 03/2017 que:
“Ocorre que, embora em vigência, o Estado de Minas Gerais não havia produzido
normas para regulamentar a aplicação da referida lei nas parcerias a serem firmadas
Pelo Poder Público. Em 21.02.2017, foi publicado o Decreto Estadual nº 47.132, o
que trouxe normatizações acerca da aplicação da lei em comento. Ressalta-se que a
publicação do Decreto ocorreu 02 (dois) dias antes do encerramento da vigência
desses convênios firmados pela SEAP.
O referido Decreto trouxe diversas disposições, regras e direcionamentos para a
realização dos procedimentos para que fossem firmados os Termos de Parceria pelos
órgãos do Estado de Minas Gerais. Assim, fez-se necessária a realização de diversas
adequações às novas disposições implementadas pelo Decreto, situação que
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demandou considerável tempo, tendo em vista as tramitações e diversos setores que
são submetidos os processos. Dessa forma, os instrumentos encerraram suas vigências
durante esse período em que estavam tramitando as novas pastas para a celebração
dos Termos de Parcerias nos moldes da recente legislação.
Visto o exposto, para que as associações mantenham o seu regular funcionamento sem
que haja um endividamento financeiro, faz-se necessário um novo Termo Aditivo com
cláusula de convalidação que assegure a cobertura do convênio para pagamento das
contas que foram e estão sendo adquiridas pelas associações após o vencimento do
prazo de vigência do contrato, qual seja 23/01/2017.
Outrossim, esta Diretoria busca uma adequação material dos dias acobertados pelo
convênio a fim de regularizar a situação das entidades desde o dia 24/01/2017 até que
sejam publicados os novos Termos de Colaboração entre as APAC’s e o Estado.
A Solicitação também é colocada, tendo em vista, que no Termo Aditivo vigente, os
valores referentes ao mês de janeiro/2017 foram suficientes para o custeio das
entidades pelo período de 24/01/2017 a 31/01/2017, não sendo necessário novo aporte
financeiro para acobertar esse período.
III. CONCLUSÃO
Esta Superintendência de Gestão de Vagas e Custódias Alternativas – SGVC, através
da Diretoria de Custódias Alternativas – DCA, por todos os argumentos ora
explanados, entende como favorável a celebração de um termo aditivo com cláusula
de convalidação dos termos vigorantes até publicação do novo Termo de Colaboração.
Todavia, solicitamos que esta Assessoria Jurídica nos remeta um parecer explicitando
o pleito requerido pelas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados –
APAC e FBAC, a fim de que sejam resolvias as questões de ordem prática, e
consequentemente as instituições possam dar continuidade ao trabalho ali exercido.”

5.
Ao aportar neste Núcleo, constatou-se a necessidade de atualização e complementação
das informação, tendo em vista que a Nota Técnica SGVC/DCA Nº 03/2017 fora emitida em
23/02/2017, sendo o expediente baixado em diligência à Pasta de origem, por meio da (7) Nota
de Diligência NAJ nº 019/2017 e do (8) OFÍCIO CJ/NAJ Nº 0849/17, para que informasse:
(i) se já foram celebrados os termos de colaboração, em substituição aos antigos convênios, e,
em caso positivo, (ii) a data em que foram publicados e (iii) se foram celebrados mediante
chamamento público; (iv) se o período em que a relação com as APACs e FBACs ficou sem a
cobertura de instrumento formal é o que vai de 24/01/2017 a 31/01/2017, sendo este o que se
pretende convalidar; e (v) se a falta de instrumento é devida à Administração Pública estadual.
6.
Com efeito, a Assessora Jurídica-Chefe da SEAP expediu o (9) Memorando nº
853/2017/SEAP-1030J-sbmo com os referidos questionamentos para o Superintendente
Interino de Gestão de Vagas e Custódias Alternativas, que os respondeu por meio do (10)
MEMO.SGVC.DCA nº 529/2017, no seguinte sentido:

“No que pertine a celebração dos Termos de Colaboração em substituição aos antigos
Convênios, esclarecemos que o Estado de Minas Gerais através da Secretaria de
Estado de Administração Prisional – SEAP, convencionou o respectivo Termo entre
as APAC’s, pelo período de 2 anos (2017 a 2019).
Quanto ao período de publicação dos Termos de Colaboração, segue tabela descritiva
contendo as Entidades e datas.
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APAC

Data

APAC

Publicação

Data
Publicação

Alfenas

25/02/2017

Patos de Minas

25/02/2017

Araxá

21/02/2017

Patrocínio

21/02/2017

Arcos

21/02/2017

Pedra Azul

22/02/2017

Campo Belo

21/02/2017

Perdões

21/02/2017

Canápolis

23/02/2017

Pirapora

21/02/2017

Caratinga

21/02/2017

Pouso Alegre
Feminino

21/02/2017

Conselheiro
Lafaiete
Masculino

21/02/2017

Pouso Alegre
Masculino

21/02/2017

FBAC

21/02/2017

Rio Piracicaba

21/02/2017

Frutal

21/02/2017

Salinas

25/02/2017

Governador
Valadares

25/02/2017

Santa Bárbara

23/02/2017

Inhapim

25/02/2017

Santa Luzia

21/02/2017

Itaúna Feminino

21/02/2017

Santa Maria do
Suaçuí

21/02/2017

Itaúna Masculino

21/02/2017

São João Del Rei
Feminino

21/02/2017

Ituiutaba

23/02/2017

São João Del Rei
Masculino

21/02/2017

Januária

24/02/217

Sete Lagoas

21/02/2017

Lagoa da Prata

21/02/2017

Teófilo Otoni

24/02/2017

Manhuaçu

21/02/2017

Timóteo

21/02/2017

Nova Lima

21/02/2017

Viçosa

21/02/2017

Paracatu

21/02/2017

Passos

21/02/2017

Total 38 (trinta e oito)

Em que pese a forma de celebração dos Termos de Colaboração realizados entre a
Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e as APAC´s, cumpre-nos
ressaltar que devido a singularidade da prestação do serviço realizado pelas entidades,
ou seja, o método de custódia prisional, não se justifica a oficialização mediante
chamamento público, portanto sendo inexigível.
Tal situação pode ser corroborada através do Parecer Técnico aviado pela Assessoria
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Jurídica SEAP, datado de 31 de janeiro do corrente ano. (em anexo)
Já em relação ao período que se pretende convalidar, trata-se do dia 24/01/2017
(encerramento do convênio) até a data correspondente à publicação do Termo de
Colaboração pactuado entre as unidades (quadro acima).
Por fim, não há que se falar em mácula por parte dessa Secretaria de Estado de
Administração Prisional e demais atores envolvidos na consecução do Termo de
Colaboração, por se tratar de matéria inerente a nova Legislação, qual seja, o Decreto
47.132, de 20 de janeiro de 2017, portanto, suscetível à adequações e exigências até
então nunca requisitados nos convênios anteriormente firmados.
Vale ressaltar que ocorrerá um certo atraso na tramitação do contrato devido ao prazo
exíguo para atendimento das premissas documentais e declarações/certificação de
regularidade das APAC´s junto às entidades Governamentais, por se tratar de um
instrumento inovador.
Tal situação pode ser ratificada mediante o Check List exigido para a Celebração de
Convênio de Saída com entidades em fins lucrativos. (em anexo)”

7.
Registre-se, por fim, que o expediente retornou a este Núcleo pelo SEI, sob o nº
1450.01.0000021/2017-92, sendo encaminhado por meio do (11) Ofício SEAP/AJU nº. 1/2017.
8.

É o relatório, no que interessa.

NOTA JURÍDICA
9.
Conforme se evidencia da documentação que compõe o expediente eletrônico, a
SEAP não promoveu a tempestiva substituição dos antigos convênios com APAC´s, celebrados
com fundamento no art. 116 da Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto estadual nº 46.319, de 2013,
por termo de colaboração ou de fomento, conforme o caso, previstos na Lei nº 13.019, de 2014.
10.
Assim, segundo se observa, 38 (trinta e oito) convênios não foram substituídos
pelos novos instrumentos antes do fim da sua vigência, e a política pública continuou a ser
executada pelas organizações da sociedade civil por cerca de um mês, até que foram celebrados
termos de colaboração, dando o devido lastro contratual à relação.
11.
A substituição, convém esclarecer, foi um dos instrumentos de transição dos
antigos convênios com as OSCs para as parcerias previstas no Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil - MROSC, estando prevista no art. 83, § 2º, inc. II, da Lei nº
13.019, de 2014, que assim dispõe:
Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei
permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem
prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for cabível, desde que em
benefício do alcance do objeto da parceria.
§ 1º 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2º As 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: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.14, n.1, Jan./Dez., 2017.
332

PARECER e NOTA JURÍDICA

I - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - objeto de rescisão unilateral pela administração pública. (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)

12.
Depreende-se do dispositivo que, independente de existir ou não regulamentação
estadual, era imperiosa a aplicação da Lei nº 13.019/2014 desde 23/01/2016. No entanto, devido
à extensa e profunda alteração legislativa, obviamente não seria possível simplesmente migrar
de um regime jurídico para o outro sem causar solução de continuidade nas políticas públicas
em execução. Buscando evitar que isso ocorresse, o art. 83, § 2º, inc. II, da Lei nº 13.019, de
2014, em abono ao princípio da continuidade do serviço público, previu a possibilidade de
substituição dos instrumentos vigentes pelos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, até
23/01/2017.
13.
Convém abrir um parêntese apenas para informar que a data limite de
23/01/2017 para substituição ou rescisão das parcerias celebradas antes da entrada em vigor do
MROSC serviu para evitar a eternização desses instrumentos.
14.
A propósito, mesmo antes da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 47.132,
de 2017, o Núcleo Central de Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do Estado já havia
enfrentado a questão e se pronunciado no mesmo sentido do que dissemos linhas acima. A
análise restou consignada na Nota Jurídica nº 4.732, de 14 de dezembro de 2016, consoante
se extrai do seguinte trecho:
106. O § 2º do artigo 83 desperta dúvidas, especialmente no que tange à interpretação
de “convênios prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido” e
quanto à regra da “substituição”.
107. Considerando que o dispositivo em comento (§ 2º do artigo 83) cuida de regra
aplicável ao convênio com prazo indeterminado, ao que tudo indica, convênios
prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido são aqueles firmados
para execução de atividades de natureza contínua, que podem ser prorrogados
sucessivamente no tempo, ultrapassando-se o prazo inicial.
108. No que concerne à “substituição”, socorre-se ao Decreto federal nº 8.726, de 27
de abril de 2016, pois, malgrado regulamentar a lei em âmbito federal, fato é que veio
a auxiliar no esclarecimento de pontos obscuros da norma. O § 2º, inciso I, do artigo
91 do decreto federal, ao dispor sobre a substituição, explicou que esta visa à
“adaptação ao disposto na referida lei e neste decreto, no caso de decisão do
gestor pela continuidade da parceria”. Ao que tudo indica, o legislador pretendeu
admitir a manutenção da parceria mediante adequação dos instrumentos, desde
que a OSC parceira atenda a todos os requisitos exigidos pela Lei federal nº
13.019, de 2014, para celebração de parcerias (art. 91, §2º e §4º).
109. Em se tratando de convênio de natureza contínua cuja vigência ultrapasse
a data de 23.01.2017, a rigor, cabe ao gestor a decisão quanto à substituição do
ajuste a fim de adaptá-lo às regras da novel legislação, ou rescindi-los.
110. Conforme bem apontou o Procurado do Estado chefe da Assessoria Jurídica da
SESP, a Lei não exigiu que se fizesse o chamamento público para a substituição dos
ajustes. Ademais, ao permitir que seja alternativamente substituídos ou
rescindidos os convênios, a Lei afastou, ainda que implicitamente, o
chamamento, pois se fosse necessário o procedimento de seleção provavelmente
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não seria mantida a mesma entidade parceira, não havendo falar-se em
substituição, pois operar-se-ia em todo caso a rescisão. (grifamos)

15.
Digno de nota que a Lei não exigiu que se fizesse o chamamento público para a
substituição dos ajustes. Ademais, ao permitir que fossem alternativamente substituídos ou
rescindidos os convênios, a Lei afastou, ainda que implicitamente, o chamamento, pois se fosse
necessário o certame provavelmente não seria mantida a mesma entidade parceria, não havendo
falar-se em substituição, pois operar-se-ia em todo o caso a rescisão.
16.
Nessa perspectiva, a despeito de as partes envolvidas e o objeto pactuado
permanecerem inalterados, não se desconsidera a relevância da alteração de regime jurídico a
ser promovida. Todavia, a substituição de convênios pelas parcerias da nova Lei não se
confunde com a rescisão e nova celebração, mediante prévio chamamento público, posto que
ela consiste, na verdade, em uma adequação do instrumento jurídico ao novo conjunto
normativo, especialmente às previsões contidas nos arts. 22, 33, 34, 35, 39, 40 e 42 da Lei nº
13.019, de 2014, in verbis:
Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo
de colaboração ou de fomento: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem
executados; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II-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)
III - 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 parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
X - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;
II - (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - 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
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Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - possuir: (Incluído pela 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 específico de cada ente na
hipótese de nenhuma organização atingi-los; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito
previsto no inciso I. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III as organizações
religiosas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 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 III. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5º Para fins de atendimento do previsto na alínea ‘c’ do inciso V, não será necessária
a demonstração de capacidade instalada prévia. (Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015)
Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da
sociedade civil deverão apresentar:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de
dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
III - 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; (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
IV - (revogado); (Redação dada pela 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;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por
ela declarado; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - (revogado) (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. (VETADO):
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I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - (VETADO).
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:
I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;
II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da
parceria;
III - 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;
c) da viabilidade de sua execução; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
d) da verificação do cronograma de desembolso; (Redação dada pela 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) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
i) (Revogada); (Redação dada pela 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de
parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão
monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento.
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2º 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 pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 3º 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.
§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5º Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais
permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado
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com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência
da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
§ 6º 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
partícipes.
§ 7º Configurado o impedimento do § 6º, deverá ser designado gestor ou membro
substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.
Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta
Lei a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito
suspensivo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período 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;
c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;
d) a prevista no inciso III 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 I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992.
§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos
no âmbito 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
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precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou
entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para
celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual
seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4º Para os fins do disposto na alínea ‘a’ do inciso IV e no § 2o, 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. (Incluído pela Lei
nº 13.204, de 2015)
§ 5º A vedação prevista no inciso III 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)
§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos
e de políticas públicas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - (revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - a descrição do objeto pactuado;
II - as obrigações das partes;
III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do art. 35;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação 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 § 1o do art. 58 desta Lei;
IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei;
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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
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XI - (revogado);

(Redação dada pela 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XIII - (revogado); (Redação dada pela 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 específica, observado o disposto no art.
51; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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 termos de fomento, bem como aos locais
de execução do respectivo objeto; (Redação dada pela 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 - 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 pela Lei nº 13.204,
de 2015)
XVIII - (revogado); (Redação dada pela 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 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.
(Redação dada pela 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 pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

17.
Para a substituição dos antigos convênios pelas novas parcerias, as OSCs
deveriam apresentar também os documentos que demonstrem o atendimento aos artigos 33, 34
e 39 da Lei nº 13.019, de 2014.
18.
Logo, considerando que se pretendia a mudança do regime jurídico que rege a
relação entre as partes, o termo aditivo era o instrumento adequado para sua promoção, não
havendo a necessidade de rescindir o instrumento antigo e de celebrar um novo.
19.
No caso em apreço, o MEMO.SGVC.DCA nº 529/2017 ainda ressalta que
“devido a singularidade da prestação do serviço realizado pelas entidades, ou seja, o método
de custódia prisional, não se justifica a oficialização mediante o chamamento público, sendo
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portanto inexigível” (grifamos). Essa informação obviamente não afastou a necessidade da
correta instrumentalização da parceria e da observância das demais adequações exigidas no
MROSC, mas certamente deveria ter atuado como um facilitador na resolução do problema, se
considerarmos que os termos de colaboração que entraram no lugar do instrumento anterior já
são definitivos, afinal, em tese, a OSC parceria sempre será a mesma para cada localidade. Vale
dizer, sendo inexigível o chamamento, a parceria seria renovada continuamente com a mesma
OSC, de modo que a substituição prevista na regra de transição da Lei nº 13.019, de 2014, já
seria definitiva, e não apenas pelo tempo suficiente para a conclusão do procedimento de
chamamento público.
20.

Portanto, partindo da premissa de que o chamamento público era inexigível e de

que a SEAP já pretendia substituir a parceria anterior por um dos instrumentos da Lei nº 13.019,
de 2014, de forma definitiva, e não apenas pelo tempo necessário a concluir o procedimento de
chamamento, logicamente era prescindível a celebração do termo aditivo e a utilização da regra
de transição do art. 83, § 2º, inc. I, da Lei. O adequado seria a SEAP ter planejado e sincronizado
a rescisão dos convênios com a celebração dos pertinentes termos de colaboração substitutos,
a fim de que ocorressem durante o ano de trânsito para o novo regime, ou seja, até 23/01/2017,
e sem solução de continuidade de suas vigências.
21.
Não tendo havido a migração no prazo de transição legalmente previsto, os 38
(trinta e oito) convênios perderam sua vigência em 24/01/2014, sendo celebrados os termos de
colaboração em substituição, aproximadamente, um mês depois, em datas que vão de 21 a
25/02/2017. Durante esse interregno, como informado pelo consulente, as OSCs continuaram
executando os serviços objeto dos convênios sem a devida cobertura contratual. Nesse cenário,
o consulente pretende “novo Termo Aditivo com cláusula de convalidação que assegure a
cobertura do convênio para pagamento das contas que foram e estão sendo adquiridas pelas
associações após o vencimento do prazo de vigência do contrato, qual seja 23/01/2017”.
22.
Ocorre, contudo que, consoante entendemos, tal cláusula não possui viabilidade
jurídica, porquanto ela teria efeitos retroativos a um período anterior à existência dos termos de
colaboração que seriam aditivados, o que não é possível. Em outras palavras, o termo de
colaboração somente pode produzir efeitos após a publicação do respectivo extrato no meio
oficial de publicidade da Administração Pública, nos termos do art. 38 da Lei nº 13.019, de
2014, logo não é possível que um termo aditivo dê efeitos retroativos anteriores a esse marco,
sob pena de burla à Lei do MROSC.
23.
Noutro giro, também não entendemos legítima a formalização de aditivo de
convalidação aos convênios para estender seu prazo de vigência, objetivando acobertar o
período sem instrumento. Primeiro porque já houve o transcurso de um extenso lapso temporal
desde a extinção do convênio, não se mostrando razoável e sensato prorrogar período
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demasiado pretérito, inclusive com repercussão na análise das contas prestadas pelas entidades,
procedimento que cremos já ter sido finalizado. Em segundo, temos que o instrumento convênio
com organizações da sociedade civil caducou com a entrada em vigor da Lei nº 13.019, de 2014,
sendo previstos novos instrumentos para essa relação, inclusive com estipulação legal do
período de um ano para a devida adequação, sem previsão de dilação.
24.
O Núcleo Central de Consultoria Jurídica da AGE tem admitido o uso do
instituto da convalidação principalmente no âmbito dos convênios administrativos (v.g., Nota
Jurídica 2.590, de 13.12.2010). Não obstante, e considerando a natureza do instituto da
convalidação, também já admitiu sua aplicação em contratos administrativos, conforme se
extraí, por exemplo, da Nota Jurídica 2.765, de 16.11.2011.
25.
E, conforme orientação mais atual do NCCJ, os contornos teóricos do instituto
da convalidação foram fixados na Nota Jurídica 2.765, de 16.11.2011, nos seguintes termos:
“Aliás, a situação retratada na principiologia do direito público, nesse ponto, foi
‘legalizada’, com a previsão do instituto da convalidação no art. 66 da Lei Estadual
14.184/02:
‘Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do interesse público nem prejuízo para
terceiros, os atos que apresentarem defeito sanável serão convalidados pela
Administração’.
A convalidação se baseia no fato de que no âmbito das
irregularidades/ilegalidades administrativas existem irregularidades menores,
inócuas, meramente formais, que não causam prejuízo e por isso os atos
padecentes deste tipo de vício não podem ser invalidados, porque a invalidação
deles acarretaria mais prejuízo à Administração do que a sua convalidação.
Confira-se, por exemplo, a perfeita orientação da doutrina italiana, com Massimo
Severo Giannini:
‘A jurisprudência tem afirmado repetidamente, ainda que episodicamente, que existe
uma anormalidade diversa da invalidade, que é a irregularidade: esta consistiria em
uma espécie de inobservância de lei, mas de menor monta e por isto inócua, a qual
não acarreta a invalidade do ato’ (Diritto Amministrativo, vol. secondo, terza edizione,
Giuffrè Editore, 1993, p. 334/335).
No direito brasileiro o clássico Seabra Fagundes, em meados do século XX, já
anunciava que em tema de invalidade de atos administrativo, quando não violadas
regras fundamentais da atuação estatal, deve haver uma ponderação concreta das
hipóteses, para se apurar qual a melhor conduta a ser adotada: a invalidação ou a
convalidação. Confiram-se suas lições:
‘Tratando-se de ato relativamente inválido, se estabelece uma hierarquia entre dois
interesses públicos: o abstratamente considerado, em virtude do qual certas normas
devem ser obedecidas, e o ocorrente na espécie, que se apresenta, eventualmente por
motivos de ordem prática, de justiça e de equidade em condições de superar aquele’
(O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, Forense, 4.ed., 1967, p.
63/64).
Daí se desaguar na atual teoriazação, no direito brasileiro, da convalidação do ato
administrativo portador desse defeito menor, conforme se extraí, por exemplo, das
lições de Weida Zancaner:
‘Calha, neste passo, esclarecermos o que é a convalidação. Convalidação, conforme
o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, ‘é o suprimento da invalidade
com efeitos retroativos’. A convalidação é um ato, exarado pela Administração
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Pública, que se refere expressamente ao ato a convalidar para suprir seus
defeitos e resguardar os efeitos por ele produzidos. Como bem grafa Carlos Ari
Sundfeld, ‘a convalidação é um novo ato administrativo, que difere dos demais por
produzir efeitos ex tunc, é dizer, retroativos. Não é mera repetição do ato inválido com
a correção do vício; vai além disto. Por tal motivo possibilidade de praticá-lo depende,
teoricamente, de dois fatores: a) da possibilidade de se repetir, sem vícios, o ato ilegal,
porque assim poderia ter sido praticado à época; e b) da possibilidade de este novo ato
retroagir’ (Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos, Malheiros,
2.ed., 1993, p. 57)”. (grifo nosso)

26.
Exatamente por isso foram enquadrados na possibilidade de convalidação tanto
a situação dos convênios quanto dos contratos em que houve expiração do prazo, com a
convalidação logo em seguida, para retomar a vigência contratual e assinar aditivo prevendo
apenas a prorrogação do prazo de vigência contratual. Com efeito, tanto na Nota Jurídica
2.590, de 13.12.2010, envolvendo convalidação de convênio, como na Nota Jurídica 2.765,
de 16.11.2011, tratando da convalidação de contrato, as situações fáticas eram muito
assemelhadas: contrato ou convênio cujo prazo expirou a pouco tempo, seguida da
pretensão de convalidação apenas para prorrogar o instrumento, ou seja, a convalidação,
seguida de aditivo, envolvia apenas prorrogação do prazo contratual, com a devida
justificativa da não conclusão do aditivo de prorrogação dentro do prazo contratual.
27.

Ademais, a convalidação é instituto excepcional, a ser utilizado com

parcimônia, sob pena de traduzir abertura de porta para toda sorte de descumprimento
dos procedimentos administrativos, e por isso não se pode tornar regra no âmbito da
Administração, com o descumprimento de prazos que depois poderiam, em tese, ser
resgatados com a convalidação.
28.
Assentados os contornos teóricos da convalidação e de como o NCCJ a tem
admitido, não podemos olvidar do que o consulente noticia como fato: as OSCs teriam
executado despesas objeto das parcerias sem a devida cobertura contratual, sendo necessário o
“pagamento das contas que foram e estão sendo adquiridas pelas associações após o
vencimento do prazo de vigência do contrato, qual seja 23/01/2017”, “para que as associações
mantenham o seu regular funcionamento sem que haja um endividamento financeiro”.
29.
A despeito de não ser possível a convalidação, é certo que os serviços
comprovadamente executados pelas OSCs com o objeto das parcerias, durante o período entre
a expiração dos convênios e a formalização dos termos de colaboração, devem ser indenizados,
o que concluímos com base na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, que entendemos
plenamente aplicável às parcerias celebradas pela Administração Pública:
“Mas, mesmo no caso de contrato nulo, pode tornar-se devido o pagamento dos
trabalhos realizados ou dos fornecimentos feitos à Administração, uma vez que tal
pagamento não se funda em obrigação contratual, e sim no dever moral de indenizar
toda obra, serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, ainda que sem
contrato ou com contrato nulo, porque o Estado não pode tirar proveito da atividade
do particular sem a correspondente indenização” (Licitação e Contrato
Administrativo, Malheiros, 11.ed., 1996, p. 199).
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30.

Nessa esteira, deve-se, pois, realizar estudo técnico para apurar o valor dos

serviços eventualmente prestados pelas OSCs e verificar se eles foram destinados
diretamente à realização do objeto das parcerias e se constam do plano de trabalho dos
convênios encerrados, no período em que não houve cobertura por convênio ou por termo de
colaboração, valores estes que devem ser pagos a título de indenização.

CONCLUSÃO
31.
Ante o exposto, este Núcleo de Assessoramento Jurídico opina pela
impossibilidade jurídica de aditivação dos termos de colaboração que substituíram os convênios
com as organizações da sociedade civil, objetivando a convalidação do período sem cobertura
contratual entre a rescisão dos antigos instrumentos e a celebração dos novos.
32.

Todavia, entendemos que as despesas das organizações da sociedade civil com

serviços e bens diretamente relacionados à realização do objeto dos convênios rescindidos e
que constem nos respectivos planos de trabalho somente podem ser pagas a título de
indenização, mediante criterioso laudo/estudo técnico para apuração de seu valor e da
compatibilidade com os preços praticados no mercado, sendo pertinente, ainda, a apuração da
responsabilidade pela intempestiva substituição dos instrumentos que redundou na falta de
cobertura contratual.
33.

Salientamos que, ao nos manifestarmos sobre o tema, não atestamos ou

avalizamos a regularidade dos termos, atos e documentos que compõem o expediente, posto
que presumimos a sua veracidade e legitimidade, assim como a das informações neles
veiculadas. Além disso, também não adentramos em aspectos relacionados à sua necessidade
ou à sua oportunidade e conveniência, nem tampouco em aspectos técnicos, econômicos e
financeiros, restringindo-se, a presente análise, aos seus aspectos jurídicos.
34.

É a manifestação, salvo melhor juízo.

35.

À consideração superior.

36.

Belo Horizonte/MG, 12 de dezembro de 2017.

RICARDO AGRA VILLARIM
Procurador do Estado
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SIGLAS E ABREVIATURAS

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
CADIN-MG - Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública
do Estado de Minas Gerais
CAFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública do Poder Executivo Estadual
CAGEC - Cadastro Geral de Convenentes
CAOTS - Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e
Entidades de Interesse Social do Ministério Público de Minas Gerais
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social
CEI - Cadastro Específico do Instituto Nacional de Seguridade Social
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas
CGE - Controladoria-Geral do Estado
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CNEAS - Conselho Nacional de Entidades de Assistência Social
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CONFOGO-MG - Conselho Estadual de Fomento e Colaboração
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FUNAI - Fundação Nacional do Índio
MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
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OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
OSC - Organização da Sociedade Civil
PACE - Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual Não Tributário
PMIS - Procedimento de Manifestação de Interesse Social
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica
SEDESE - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SERVAS - Serviços Voluntários de Assistência Social
SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
SIAFI-MG - Sistema Integrado de Administração Financeira
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SIGCON-MG - Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas
Gerais
UAB - Universidade Aberta do Brasil
ZEIS - Zona Especial de Interesse Social
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ORIENTAÇÃO EDITORIAL:
normas para envio de artigos para publicação na
Revista Jurídica da AGE
O periódico DIREITO PÚBLICO: Revista Jurídica
da Advocacia-Geral do Estado pretende
divulgar estudos, artigos, ensaios, enfim
trabalhos jurídicos, da ADVOCACIA-GERAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

2) Título
O título do artigo, com destaque para essa
parte, é indicado na parte superior da
primeira folha, centralizado e em letras
maiúsculas (fonte Times New Roman, preta,
corpo 14); podendo complementar o título, o
subtítulo segue abaixo do título, diferenciado
tipograficamente, ou separado por dois
pontos (:), centralizado e em letras
minúsculas (fonte Times New Roman, preta,
corpo 12).

Os artigos enviados para publicação na Revista
Jurídica da AGE deverão obedecer as normas
da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
As peças processuais e pareceres dispensam a
adoção desta padronização, embora possam
ser adaptadas, em sede de revisão, em
concordância com as normas previstas na
ABNT.

3) Autor

Serão aceitos originais preferencialmente
inéditos ou apresentados em eventos públicos.

O nome do autor é indicado por extenso
abaixo do título, centralizado e em letras
maiúsculas (fonte Times New Roman, corpo
14).

ORIENTAÇÃO EDITORIAL:

As indicações de formação acadêmica, títulos
e instituição que pertence serão feitas em
nota de rodapé precedida de símbolo gráfico
(*).

1) Apresentação do artigo.
Os trabalhos destinados à Revista serão
precedidos de folha de rosto em que se fará
constar: o título do trabalho, o nome do
autor (ou autores), endereço, telefone, fax e
e-mail, mencionando também a situação
acadêmica do autor (ou autores), títulos e
instituição à qual pertença.

As opiniões emitidas pelo autor em seu
trabalho
são
de
sua
exclusiva
responsabilidade,
não
representando,
necessariamente, o pensamento da AGE/MG.
Agradecimentos e auxílios recebidos pelo
autor (ou autores) podem ser mencionados
ao final do artigo, antes das referências
bibliográficas.

Caso o artigo tenha sido publicado ou
apresentado anteriormente em eventos
públicos (congressos, seminários etc.)
deverá ser feita referência à publicação ou
ao evento.

4) Sumário
Com a finalidade de visualizar a estrutura do
trabalho e refletir sua organização, o artigo
conterá um sumário logo abaixo do nome do
autor, e nele serão mencionados os
principais pontos a serem abordados pelo
trabalho, através de numeração progressiva
das seções.

Em anexo ao artigo, deverá também ser
juntada autorização do(s) autor(es) para
publicação, conforme modelo a seguir.
Os artigos deverão ser enviados para o email institucional, no formato RTF (Rich Text
Format) com os critérios descritos a seguir:
processado em Word (RTF) for Windows,
fonte Times New Roman, Preta, corpo 12
para todo o trabalho e corpo 14 para o título
do artigo e título das seções e subseções;
margem superior 3 cm, margem inferior 2
cm, margem esquerda 3 cm, margem direita
2 cm, cabeçalho e rodapé 1,45 cm; em papel
A4, com digitação apenas no anverso da
folha. A ordem de apresentação será: título
(:subtítulo), nome do autor(es), sumário,
palavra-chave,
texto
e
referência
bibliográfica, também duas provas impressas
do texto, com autorização para publicação
em meio impresso e digital, e na internet.

Será apresentado em fonte Times New
Roman, Preta, corpo 12, parágrafo com
recuo a 2 cm da margem esquerda e direita,
alinhamento
justificado;
espaçamento
simples.
5) Corpo do Texto
O corpo do texto será apresentado em fonte
Times New Roman, Preta, corpo 12,
parágrafo com recuo a 2 cm da margem
esquerda
e
alinhamento
justificado;
espaçamento simples, entre linhas antes e
depois de parágrafos, 6 pt ou automático;
para todo o trabalho.
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Todo destaque que se queira dar ao texto
deve ser feito com o uso de itálico. Deve-se
evitar o uso de negrito ou sublinha. Citações
de textos de outros autores deverão ser
feitas entre aspas, sem o uso de itálico.

As notas de rodapé de página obedecerão à
mesma fonte do texto, corpo 10; parágrafo
de
0,5
cm
da
margem
esquerda;
alinhamento justificado; espaçamento entre
linhas simples; numeração progressiva.

6) Capítulo

9) Referência bibliográfica
As
referências
bibliográficas
serão
apresentadas de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), no final do artigo.

O capítulo ou títulos das seções e subseções,
digitados em letra maiúscula, obedecerão a
mesma fonte do texto, corpo 14, negrito;
entre linhas precedidos de espaço 1,5 e
espaço duplo que os sucederem; alinhado na
margem
esquerda;
com
numeração
progressiva.

Os trabalhos publicados pela Revista
poderão
ser
reimpressos,
total
ou
parcialmente, por outra publicação periódica
da AGE, bem como citados, reproduzidos,
armazenados ou transmitidos por qualquer
sistema,
forma
ou
meio
eletrônico,
magnético, óptico ou mecânico, sendo, em
todas as hipóteses, obrigatória a citação dos
nomes dos autores e da fonte de publicação
original, aplicando-se o disposto no item
anterior.

7) Citação
A citação obedecerá à mesma fonte do texto,
corpo 10; recuo 4 cm, se ultrapassar 3
linhas. Caso as citações diretas limitem-se a
esse espaço, deverão estar contidas no texto
entre aspas duplas.
A transcrição literal de parte de normas
jurídicas terá o recuo de parágrafo a 4 cm da
margem esquerda e será precedida da
expressão latina (em itálico) in verbis:.

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

As notas de referência para indicar as
citações
de
fonte
bibliográfica
ou
considerações e comentários que não devem
interromper a sequência do texto aparecerão
em notas de rodapé:

Pelo presente termo de autorização, cedo ao
Conselho Editorial da Revista Jurídica da
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO de Minas
Gerais, Praça da Liberdade, s/nº, 1º andar –
Funcionários – Belo Horizonte – MG, a título
gratuito e por tempo indeterminado, os direitos
autorais referentes ao artigo doutrinário de
minha
autoria,
intitulado
_____________________________________
_________ para fins de divulgação pública em
meio impresso e eletrônico através das
publicações produzidas pelo órgão.

Apud = citado por, conforme, segundo
(usado para indicar citação de citação)
Ibidem ou Ibid. = na mesma obra (usado
quando se fizer várias citações da mesma
obra)
Idem ou Id. = do mesmo autor (usado
quando se fizer citação de várias obras do
mesmo autor)

____________________________________
(cidade), (data)

Opus citatum ou Op. cit. = na obra citada
(usado para se referir à obra citada
anteriormente e é precedida do nome do
autor)

____________________________________
(nome)

Loco citato ou Loc. cit. = no lugar citado
Sequentia ou Et. Seq. = seguinte ou que se
segue
Passim = aqui e ali; em vários trechos ou
passagens
Confira ou Cf. = confira, confronte
Sic = assim mesmo, desta maneira
8) Notas de rodapé
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Advogado-Geral do Estado
Onofre Alves Batista Júnior

Advogado-Geral Adjunto
Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral Adjunto
Marcelo Pádua Cavalcanti

PROCURADORES DE ESTADO
Adilson Albino dos Santos
Adriana Gonçalves Myhrra
Adriano Antônio Gomes Dutra
Adriano Brandão de Castro
Adrienne Lage de Resende
Alana Lúcio de Oliveira
Alberto Guimarães Andrade
Alda de Almeida e Silva
Alessandra Nunes Villela
Alessandro Fernandes Braga
Alessandro Henrique Soares Castelo Branco
Alessandro Rodrigues

Alexandra Magalhães Neves
Alexandre Bitencourth Hayne

André Borges Pires
André Luis de Oliveira Silva

André Robalinho de Albuquerque e Mello
André Sales Moreira
Andréa Maura Campedelli Machado Piedade
Angela Regina Soares Leite
Anna Carolina Heluany Zeitune Pires

Anna Lúcia Goulart Veneranda
Antônio Carlos Diniz Murta
Antônio Olímpio Nogueira
Armando Sérgio Peres Mercadante
Arthur Pereira de Mattos Paixão Filho
Aurélio Passos Silva
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Alexandre Diniz Guimarães
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Aline Cristina de Oliveira Amaranti
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Barney Oliveira Bichara
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Ana Carolina Oliveira Gomes
Ana Cristina Sette Bicalho Goulart
Ana Luiza Boratto Mazzoni Paiva
Ana Luiza Goulart Peres Matos
Ana Maria de Barcelos Martins
Ana Maria Jeber Campos
Ana Maria Richa Simon
Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz
Ana Paula Ceolin Ferrari Bacelar
Ana Paula Muggler Rodarte
Ana Silvia Lima Azevedo
Anamélia de Matos Alves

Caio de Carvalho Pereira
Camila de Alcantara Almeida Favalli
Carla Morena Lima de Oliveira Dias

Bianca Mizuki Dias dos Santos
Brenna Corrêa França Gomes
Breno Rabelo Lopes

Bruno Balassiano Gaz
Bruno Borges da Silva
Bruno Matias Lopes

Bruno Paquier Binha

Carlos Alberto Rohrmann
Carlos Augusto Góes Vieira
Carlos Eduardo Tarquíneo

Carlos Eduardo Wanderley Curio
Carlos Frederico Bittencourt Rodrigues Pereira
Carlos José da Rocha
Carlos Roberto Meneghini Cunha
Carlos Torres Murta
Carlos Victor Muzzi Filho
349

Carolina Borges Monteiro
Carolina Couto Pereira Roquim

Carolina Guedes Pereira Roquim
Carolina Miranda Laborne Mattioli Hermeto
Cássio Roberto dos Santos Andrade
Catarina Barreto Linhares
Cédio Pereira Lima Júnior
Celeste de Oliveira Teixeira
Célia Cunha Mello
Célio Lopes Kalume
César Raimundo da Cunha
Christiano Amaro Correa

Clara Silva Costa de Oliveira
Clarissa Teixeira Eloi Santos
Claudemiro de Jesus Ladeira
Claudia Lopes Passos
Cláudio Roberto Ribeiro
Cléber Maria Melo e Silva
Cléber Reis Grego
Cornélia Tavares de Lanna
Cristiane de Oliveira Elian
Cristina Grossi de Morais
Daniel Bueno Cateb

Daniel Cabaleiro Saldanha
Daniel Henrique Pimenta Faria
Daniel Luiz Barbosa
Daniel Santos Costa
Daniela Victor de Souza Melo

Danielle Fonseca Mattosinhos
Danilo Antônio de Souza Castro
Dario de Castro Brant Moraes

David Pereira de Sousa
Débora Bastos Ribeiro
Débora Val Leão
Denise Soares Belém
Dimas Geraldo da Silva Júnior
Diógenes Baleeiro Neto
Dirce Euzébia de Andrade

Douglas Gusmão
Éder Sousa
Edgar Saiter Zambrana
Edrise Campos
Eduardo de Mattos Paixão
Eduardo Goulart Pimenta

Eduardo Grossi Franco Neto
Elisângela Soares Chaves

Elisa Salzer Procópio
Eliza Fiúza Teixeira
Emerson Madeira Viana

Érico Andrade
Érika Gualberto Pereira de Castro
Ester Virgínia Santos
Esther Maria Brighenti dos Santos
Evandro Coelho Taglialegna
Evânia Beatriz de Souza Cabral
Fabiana Kroger Magalhães
Fabiano Ferreira Costa
Fábio Diniz Lopes
Fábio Murilo Nazar
Fabíola Pinheiro Ludwig Peres
Fabrícia Barbosa Duarte Guedes
Fabrícia Lage Fazito Rezende Antunes
Felipe Lopes de Freitas Honório
Fernanda Barata Diniz

Fernanda Caldeira Reis Correa
Fernanda Carvalho Soares
Fernanda de Aguiar Pereira

Fernanda Paiva Carvalho
Fernanda Saraiva Gomes Starling
Fernando Antônio Chaves Santos
Fernando Antônio Rolla de Vasconcellos
Fernando Barbosa Santos Netto
Fernando Salzer e Silva
Flávia Bao Travizani
Flávia Bianchini Mesquita Gabrich
Flávia Caldeira Brant de Figueiredo
Francisco de Assis Vasconcelos Barros
Françoise Fabiane Ferreira
Gabriel Arbex Valle
Gabriela Silva Pires e Oliveira
Gelson Mário Braga Filho
Geralda do Carmo Silva
Geraldo Ildebrando de Andrade
Geraldo Júnio de Sá Ferreira
Gerson Pedrosa Abreu
Gerson Ribeiro Junqueira de Barros
Gianmarco Loures Ferreira
Giselle Carmo e Coura
Grazielle Valeriano de Paula Alves
Guilherme Bessa Neto
Guilherme do Couto de Almeida
Guilherme Guedes Maniero

Guilherme Soeiro Ubaldo
Gustavo Albuquerque Magalhães
Gustavo Brugnoli Ribeiro Cambraia
Gustavo Chaves Carreira Machado
Gustavo de Oliveira Rocha

Gustavo de Queiroz Guimarães
350

Gustavo Luiz Freitas de Oliveira Enoque
Hebert Alves Coelho
Helena Retes Pimenta Bicalho
Iara Rolim Freire Figueiredo

Ivan Luduvice Cunha
Izabella Ferreira Fabbri Nunes
Jader Augusto Ferreira Dias
Jaime Napoles Villela
Jalmir Leão Santos
Jamerson Jadson de Lima
Janaína Cristina Reis Jenkins de Freitas
Jaques Daniel Rezende Soares
Jason Soares de Albergaria Neto
Jayme Zattar Filho
Jerusa Drummond Brandão Regazzoni
Joana Faria Salomé
João Calcagno Bandeira de Melo
João Lucas Albuquerque Daud
João Paulo Pinheiro Costa
João Viana da Costa
Joel Cruz Filho
José Antônio Santos Rodrigues
José dos Passos Teixeira de Andrade
José Franklin Toledo de Lima Filho
José Hermelindo Dias Vieira Costa
José Horácio da Motta e Camanducaia Júnior
José Maria Brito dos Santos
José Roberto Dias Balbi
José Sad Júnior
Josélia de Oliveira Pedrosa
Juarez Raposo Oliveira
Juliana Faria Pamplona
Juliana Padilha Nunes Mattar
Juliana Rizzato Silva
Juliana Schmidt Fagundes
Juliano Lomazini
Júlio César Azevedo de Almeida

Jullyanna Ribeiro dos Santos Pena
Junia Maria Coelho Ferreira Couto
Karen Cristina Barbosa Vieira
Kelly Christinne Mota Fonseca
Kleber Silva Leite Pinto Júnior
Lais D’Angela Gomes da Rocha
Larissa Maia França

Larissa Rodrigues Ribeiro
Leandro Almeida Oliveira
Leandro Anésio Coelho
Leandro Lanna de Oliveira
Leandro Moreira Barra

Leandro Raphael Alves do Nascimento
Leonardo Augusto Leão Lara
Leonardo Bruno Marinho Vidigal
Leonardo Canabrava Turra
Leonardo Matos Clemente
Leonardo Oliveira Soares

Letícia Rodrigues Vicente
Levy Leite Romero
Liana Portilho Mattos
Lina Maia Rodrigues de Andrade
Lincoln D’aquino Filocre
Lincoln Guimarães Hissa
Lucas Leonardo Fonseca e Silva
Lucas Oliveira Andrade Coelho
Lucas Pinheiro de Oliveira Sena
Lucas Ribeiro Carvalho
Luciana Ananias de Assis Pires Pimenta
Luciana Guimarães Leal Sad
Luciana Trindade Fogaça
Luciano Neves de Souza
Luciano Teodoro de Souza
Luis Gustavo Lemos Linhares
Luísa Carneiro da Silva
Luísa Cristina Pinto e Netto
Luísa Pinheiro Barbosa Mello
Luiz Francisco de Oliveira
Luiz Gustavo Combat Vieira
Luiz Henrique Novaes Zacarias
Luiz Marcelo Cabral Tavares

Luiz Marcelo Carvalho Campos
Luiza Palmi Castagnino
Lyssandro Norton Siqueira
Madson Alves de Oliveira Ferreira
Maiara de Castro Andrade
Manuela Teixeira de Assis Coelho
Marcelino Cristelli de Oliveira
Marcella Cristina de Oliveira Trópia Pinheiro
Marcelo Barroso Lima Brito de Campos
Marcelo Berutti Chaves
Marcelo Cássio Amorim Rebouças
Marcelo de Castro Moreira
Marcelo Pádua Cavalcanti
Márcio dos Santos Silva
Marco Antônio Gonçalves Torres
Marco Antônio Lara Rezende
Marco Antônio Rebelo Romanelli
Marco Otávio Martins de Sá
Marco Túlio Caldeira Gomes
Marco Túlio de Carvalho Rocha
351

Marco Túlio Fonseca Furtado
Marco Tulio Gonçalves Gannam
Marconi Bastos Saldanha
Marcos Saulo de Carvalho
Margarida Maria Pedersoli
Maria Aparecida dos Santos

Maria Carolina Beltrão Sampaio
Maria Cecília Almeida Castro
Maria Clara Teles Terzis

Maria Cristina Castro Diniz
Maria Eduarda Lins Santos de Almeida
Maria Elisa de Paiva Ribeiro Souza Barquete
Maria Letícia Séra de Oliveira Costa
Maria Teresa Cora Hara
Maria Teresa Lima Lana
Mariana Oliveira Gomes de Alcântara
Mariana Santos de Brito Alves
Mariane Ribeiro Bueno
Mário Eduardo Guimarães Nepomuceno Júnior
Mário Roberto de Jesus
Marismar Cirino Motta
Mateus Braga Alves Clemente

Matheus Fernandes Figueiredo Couto
Maurício Barbosa Gontijo
Maurício Bhering Andrade
Maurício Leopoldino da Fonseca
Max Galdino Pawlowski
Melissa de Oliveira Duarte
Michele Rodrigues de Sousa
Mila Oliveira Grossi
Milena Franchini Branquinho
Miucha Ferreira M. B. R. Alcântara
Moisés Paulo de Souza Leão
Mônica Stella Silva Fernandes
Nabil El Bizri
Nadja Arantes Grecco
Naldo Gomes Júnior
Natália Lopes Gabriel Costa
Natália Moreira Torres
Nathália Daniel Domingues
Nayra Rosa Marques
Nilber Andrade
Nilma Rogéria Cândido
Nilton de Oliveira Pereira
Nilza Aparecida Ramos Nogueira
Núbia Neto Jardim
Olir Martins Benadusi
Onofre Alves Batista Júnior
Orlando Ferreira Barbosa

Otávio Machado Fioravante Morais Lages
Pablo de Almeida Fernandes
Paloma Inaya Nicoleti da Silva
Patrícia Campos de Castro Véras
Patrícia de Oliveira Leite Leopoldino
Patrícia Martins Ribeiro Raposo
Patrícia Mota Vilan
Patrícia Pinheiro Martins
Paula Abranches de Lima
Paula Maria Rezende Vieira Serafim
Paula Souza Carmo de Miranda
Paulo da Gama Torres
Paulo Daniel Sena Almeida Peixoto
Paulo de Tarso Jacques de Carvalho
Paulo Fernando Cardoso Dias
Paulo Fernando Ferreira Infante Vieira
Paulo Gabriel de Lima
Paulo Henrique Gonçalves Pena Filho
Paulo Henrique Sales Rocha
Paulo Murilo Alves de Freitas

Paulo Rabelo Neto
Paulo Roberto Lopes Fonseca
Paulo Sérgio de Queiroz Cassete
Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho
Plínio José de Aguiar Grossi
Pollyanna da Silva Costa
Priscila Vieira de Alvarenga Penna
Rachel Patrícia de Carvalho Rosa
Rachel Salgado Matos
Rafael Assed de Castro
Rafael Augusto Baptista Juliano
Rafael Cascardo Lopes
Rafael Ferreira Toledo
Rafael Rapold Mello
Rafael Rezende Faria

Rafaela Resende Brasil de Castro
Rafaella Barbosa Leão
Ranieri Martins da Silva
Raquel Correa da Silveira Gomes
Raquel Guedes Medrado
Raquel Melo Urbano de Carvalho
Raquel Oliveira Amaral
Raquel Pereira Perez
Regina Lúcia da Silva
Renata Couto Silva de Faria

Renata Cristina Ricchini Leite
Renata Tostes dos Santos Albuquerque
Renata Viana de Lima Netto
Renato Antônio Rodrigues Rego
352

Renato de Almeida Martins
Renato Saldanha de Aragão

Thaís Caldeira Gomes

Ricardo Adriano Massara Brasileiro
Ricardo Agra Villarim
Ricardo Magalhães Soares
Ricardo Milton de Barros
Ricardo Sérgio Righi
Ricardo Silva Viana Júnior
Roberto Guilherme Costa Ferreira Neto
Roberto Portes Ribeiro de Oliveira
Roberto Simões Dias

Thereza Cristina de Castro Martins Teixeira

Robson Bicalho de Almeida Junior

Tiago Anildo Pereira
Tiago Maranduba Schröder
Tiago Santana Nascimento
Tuska do Val Fernandes
Valéria Duarte Costa Paiva
Valéria Maria Campos Frois
Valério Fortes Mesquita
Valmir Peixoto Costa
Vanessa Almeida Cruz

Robson Lucas da Silva

Robstaine do Nascimento Costa
Rochelle Cardoso Barth

Rodolfo Figueiredo de Faria
Rodolpho Barreto Sampaio Júnior
Rodrigo Maia Luz
Rodrigo Peres de Lima Netto
Rogério Antônio Bernachi
Rogério Guimarães Salomé
Rogério Moreira Pinhal
Romeu Rossi
Rômulo Geraldo Pereira
Ronaldo Maurílio Cheib
Roney de Oliveira Júnior
Roney Luiz Torres Alves da Silva
Rosalvo Miranda Moreno Júnior

Samuel de Faria Carvalho
Sandro Drumond Brandão
Sarah Pedrosa de Camargos Manna
Saulo Dantas de Santana
Saulo de Faria Carvalho
Saulo de Freitas Lopes
Sávio de Aguiar Soares
Sérgio Adolfo Eliazar de Carvalho
Sérgio Duarte Oliveira Castro
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Sérgio Timo Alves
Sheila Glória Simões Murta
Shirley Daniel de Carvalho
Silvana Coelho
Silvério Bouzada Dias Campos
Simone Ferreira Machado
Soraia Brito de Queiroz Gonçalves

Tatiana Mercedo Moreira Branco
Tatiana Sales Cúrcio
Telma Regina Pereira Santos Rodrigues
Tércio Leite Drummond

Thaís Saldanha Belisário Santos
Thiago Avancini Alves
Thiago de Oliveira Soares
Thiago de Paula Moreira Fracaro
Thiago Diniz Mateus dos Santos
Thiago Elias Mauad de Abreu

Thiago Henrique de Oliveira
Thiago José Teixeira de Assis Coelho
Thiago Knupp Souza de Andrade

Vanessa Ferreira do Val Domingues
Vanessa Lopes Borba
Vanessa Saraiva de Abreu
Victor Hugo Versiani Nunes Lacerda
Vinicius Rodrigues Pimenta

Vitor Ramos Mangualde

Wallace Alves dos Santos
Wallace Martiniano Moreira
Walter Santos da Costa
Wanderson Mendonça Martins
Wendell de Moura Tonidandel
ADVOGADOS AUTÁRQUICOS
Abdala Lobo Antunes
Alesxandra Marota Crispim Prates
Aloísio Alves de Melo Júnior
Antônio Eustáquio Vieira
Bernardo Werkhaizer Felipe
Christiano de Senna Micheletti Dias
Cíntia Rodrigues Maia Nunes
Cláudio José Resende Fonseca
Débora Cunha Penido de Barros
Daniel Francisco da Silva
Eneida Criscoulo Gabriel Bueno Silva
Fabíola Peluci Monteiro
Fernanda de Campos Soares
Flávia Baião Reis Martins
Gladys Souza de Reque
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Humberto Gomes Macedo
João Augusto de Moraes Drummond
Laurimar Leão Viana Filho
Márcio Roberto de Souza Rodrigues
Marcos Ferreira de Pádua
Maria Beatriz Penna Misk
Maria Estela Barbosa Figueiredo
Reynaldo Tadeu de Andrade
Rosália Silva Bicalho
Valéria Magalhães Nogueira
Valéria Miranda de Souza
Wagner Lima Nascimento Silva
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO
Assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas Gerais.

MISSÃO
Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais.

VISÃO
Tornar-se referência nacional em assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial de entes
públicos.

PRINCIPAIS VALORES
Justiça, Verdade, Moralidade, Ética, Interesse Público, Legalidade, Eficiência e Lealdade.
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