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Nota Técnica Preliminar 
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1. Objetivo 

Essa nota técnica tem como objetivo orientar os usuários, os consultores técnicos 

internos e externos sobre as rotinas relacionadas às Parcerias entre a Administração Pública e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC).  
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2. Justificativa 

 

A Lei 13.019/14 regulamenta as 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.  

Tendo em vista a importância das parcerias com a administração pública e 

atendimento a Lei 13.019/14, o sistema passou por adaptações na qual serão demonstradas a 

seguir.  

   

3. Geral 

 Para auxiliar no acompanhamento, fiscalização e transparência das parcerias 

entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, foram realizados os 

seguintes ajustes: ajustado a rotina de prestação de contas, desenvolvimento de uma rotina 

para a inclusão do plano de trabalho, desenvolvimento de uma rotina para a Manifestação de 

Interesse Social, bem como, outros ajustes que auxiliará no dia a dia do responsável pelo 

acompanhamento da parceria.  

 

3.1 Cadastro  

Através da rotina de cadastro de pessoas, os interessados nas possíveis celebrações 

de parcerias deverão possuir um cadastro no módulo de Cadastros Únicos.  Para facilitar, o 

cadastro poderá ser efetuado no Módulo de Compras e Contratos em Cadastros >> Pessoas >> 

Incluir.  

Após efetuado o cadastro, as informações serão utilizadas em outras rotinas como 

no cadastro do fornecedor, no processo licitatório, na prestação de contas, na manifestação de 

interesse social, no plano de trabalho e demais ações que utilizam destas informações.  

Ainda, o cadastro poderá ser realizado no autoatendimento pelo interessado, onde 



 

 | PG 03 

será cadastrados os dados necessários e após as devidas validações, constará nos registros do 

cadastro de pessoas no sistema.  

As informações incluídas externamente (pelo autoatendimento) não poderão 

serem alteradas diretamente pelo interessado, devendo solicitar uma alteração cadastral para o 

responsável da Administração Pública efetuar a alteração necessária.  

3.2 Fundamentação Legal 

De acordo com a Lei 13.019/14, para firmar parceria por meio de termo de colaboração 

ou termo de fomento, o procedimento destinado será o Chamamento Público. Ainda, haverá 

situações que a legislação determina que possa ser dispensada ou inexigível a realização do 

chamamento público.  

Portanto, os processos que utilizarem a fundamentação legal pautada na Lei 13.019/14 

ao incluir um processo administrativo, poderão utilizar de ações como prestação de contas, 

plano de trabalho, entre outras ações que permitirá o efetivo gerenciamento da parceria  

(Figura 01).   

 

 

Figura 01 
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Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Processo Administrativo » Incluir 

Processo Administrativo 

 

3.3 Plano de Trabalho 

 

O plano de trabalho é o documento onde serão detalhadas todas as informações 

referentes à execução da parceria, dentre elas a descrição de metas, previsão de receita e 

despesa, forma de execução das atividades e outros dados que irá delinear a parceria a ser 

firmada.  

O plano de trabalho estará disponível nas seguintes rotinas: 

a) Através do fluxo, na rotina de Credenciamento ou Vencedores: caso o plano de 

trabalho seja utilizado como uma proposta, nas rotinas de Credenciamento ou Vencedores a 

depender da modalidade, estará disponível uma ação “Plano de Trabalho”. Através dessa ação, 

o plano de trabalho fundamentará a proposta ou a motivação da escolha do vencedor (Figura 

02).  

 

 

Figura 02 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Processo Administrativo » 
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Gerenciamento do Processo Administrativo>> Credenciamento ou Vencedores. 

 

b) Através do fluxo, na rotina de Contrato (Termo de Parceria): ao acessar a etapa 

de contratos do fluxo de processo, na ação “Outros” haverá uma ação de Plano de Trabalho 

(Figura 03).  

 

 

Figura 03 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Processo Administrativo » 

Gerenciamento Processo Administrativo » Contrato » Outros » Plano de Trabalho 

A função dessa ação é relacionar o plano ao termo de parceria, atendendo o que 

determina a Lei 13.019/14.  Se durante o processo foi incluído um plano de trabalho para o 

fornecedor vencedor na etapa de Credenciamento ou Vencedores, o sistema identificará e trará 

a informação do plano na etapa de “Contratos (Termo de Parceria)”, bastando relacionar o 

plano ao contrato (Figura 04). 
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Figura 04 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Processo Administrativo » 

Gerenciamento Processo Administrativo » Contrato » Outros »  Plano de Trabalho »Relacionar 

Plano X Contrato 

 

c) Através da rotina de “Parcerias”: ao acessar o módulo de compras e contratos, no 

menu “Gerenciar” será possível visualizar a rotina de “Parcerias”. Nessa consulta, ao localizar o 

Termo de Parceria desejado, poderá incluir um plano de trabalho ou relacionar plano já 

existente ao termo de parceria, assim como ocorre quando acessada a rotina do plano de 

trabalho através do contrato (Figura 05).  
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Figura 05 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Parcerias » Termo de Parceria 

 

 d) Autoatendimento: os usuários externos poderão incluir o plano de trabalho 

através das rotinas “Licitações Lei (13.019/14) ou Contratos (Lei 13.019/14)” pelo Portão do 

Cidadão (Autoatendimento). Pela rotina de Licitações da Lei 13.019/14, será possível incluir um 

plano no momento que o processo licitatório encontra-se em andamento, ou seja, com a 

situação “aberta” (Figura 06).   
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Figura 06 

Caminho de acesso à rotina: Autoatendimento » Licitações (Lei 13.019/14) » Plano de Trabalho. 

 

Após identificar o vencedor ou os credenciados do processo, o plano deverá ser 

incluído pela rotina de Contratos da Lei 13.019/14 do Autoatendimento. Importante ressaltar 

que, a administração só terá acesso ao plano, após a finalização do cadastro (Figura 07).  

 

 

Figura 07 

Caminho de acesso à rotina: Autoatendimento » Licitações (Lei 13.019/14) » Plano de Trabalho » 

Finalizar Cadastro.  

 

Foi desenvolvida junto à rotina de plano de trabalho a opção de incluir “Versão” do 

Plano de Trabalho (Figura 08). Desta forma, caso exista a necessidade de inserir uma informação 

que não encontrada no plano original ou pontuar alguma alteração, poderá ser incluída uma 

versão do plano de trabalho, sendo registrado um histórico das alterações que ocorreram.   
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Figura 08 

Caminho de acesso à rotina: Autoatendimento » Licitações (Lei 13.019/14) » Plano de Trabalho » 

Nova Versão.  

 

Ainda, para cadastro do plano de trabalho é obrigatório à inclusão de um “anexo” 

ao plano, no entanto, foi disponibilizada uma ação “Anexo” onde será possível incluir mais de 

um arquivo se necessário.  

Por fim, para ter acesso as rotinas mencionadas no Portal do Cidadão é necessário 

parametrizar as rotinas “Licitações Lei (13.019/14) ou Contratos (Lei 13.019/14)”, através do 

Menu “Outros”, nas Configurações do Portal do Cidadão, garantindo que as rotinas 

pertencentes a Lei 13.019/14 estão disponíveis no Portal.  

 

4. Prestação de Contas  

4.1 Geral 

 

A prestação de contas referente à execução das parcerias se trata de um 

procedimento para avaliar e analisar a execução da parceria quanto os aspectos de legalidade, 

legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, para que seja possível verificar o 

cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos. 

A prestação de contas será por objeto e financeira. A prestação de contas do objeto 

tem como propósito tratar das atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 

objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. Já a prestação de 

contas financeira irá descrever as despesas e demonstrar a conformidade e cumprimento das 

metas definidas no plano de trabalho.  
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4.2 Período de Prestação de Contas 

 

Inicialmente, é necessário que a Administração defina os períodos de prestação de 

contas (Figura 09). A definição dos períodos permitirá controlar os prazos para recebimento da 

prestação de contas, para isso é necessário acessar a rotina de “Parcerias”, selecionar o Termo 

de Parceria desejado, selecionar a rotina “Prest. Contas” e “Incluir”.  

Será solicitada a informação de qual período se refere a prestação de contas, por 

meio dos campos “Data Inicial” e “Data Final” e a data de “Fim do Prazo” para envio da 

prestação de contas pela OSC.  

 

 

Figura 09 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Parcerias » Prest. Contas » 

Incluir 

 

Vale lembrar que a prestação de contas financeira, por exemplo, só poderá ser 

incluída se o prazo de final de entrega não estiver ultrapassado.  
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4.3 Prestação de Contas de Objeto 

 

Para a prestação de contas referente ao objeto da parceria, deverá ser selecionada 

a ação “objeto” na rotina de “prestação de contas” (Figura 10). Após a escolha do tipo de 

prestação de contas, será possível através do campo editor na aba “objeto” informar os 

indicadores utilizados e os resultados obtidos de acordo com as ações propostas no plano de 

trabalho, informar as metas alcançadas e a justificativa, de acordo com as metas previstas no 

plano de trabalho, informar a descrição das dificuldades encontradas na execução do plano, 

quais as providências adotadas para enfrentar as dificuldades, se o plano sofreu ajustes e quais 

ajustes foram feitos com a respectiva justificativa para cada uma das alterações, bem como, 

outras informações sobre a avaliação dos resultados.  

Após a aba “objeto”, conterá uma aba para incluir anexos, na qual será obrigatório 

vincular um anexo a prestação de contas, no entanto, se for necessário incluir mais de um anexo 

haverá uma ação “anexos” na rotina de consulta de prestação de contas que ficará habilitada 

após selecionar a prestação de contas desejada, permitindo anexar quantos documentos forem 

necessários.  

Ainda, os documentos anexados à prestação de contas poderão ser assinados 

digitalmente. Para maiores informações sobre assinatura digital acessar:  

https://wiki.ipm.com.br/pdi_index.php?download=201753  
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Figura 10 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Parcerias » Prest. Contas » 

Objeto 

 

4.4 Prestação de Contas Financeira 

 

Na prestação de contas financeira é possibilitado ao usuário inserir informações 

referentes ao uso dos recursos públicos. Para isso, é necessário escolher o tipo de prestação de 

contas “financeira”, na qual habilitará ações integradas com o Módulo da Contabilidade (Figura 

11). 
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Figura 11 

 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Parcerias » Prest. Contas » 

Financeira 

 

Em resumo, para que seja possível prestar contas através das rotinas 

disponibilizadas, o empenho deverá estar cadastrado com a categoria “responsável”, estar 

liquidado e pago. Estas regras são encontradas na Nota Técnica n° 43/2020 através do link 

https://wiki.ipm.com.br/?download=202049 do Módulo Gestão Patrimonial e Contábil da  

Contabilidade.  

A inclusão da informação da prestação de contas financeira poderá ser realizada 

pelo Autoatendimento, bem como, se necessário pelo Atende.net. Importante ressaltar, que 

para a Administração ter acesso à prestação de contas financeira, quando cadastrada pelo 

Autoatendimento, é necessária que seja finalizado o seu cadastro. 

Se o usuário técnico ou normal for incluir a prestação de contas, deverá  acessar a 

rotina de “Parcerias” selecionar a opção “Prest. Contas” e posteriormente a opção “financeira”, 

ir na ação "Incluir Prestação de Contas Financeira" e buscar o empenho que deseja relacionar a 

prestação de contas. Lembrando que só vai ser possível relacionar o empenho, se tiver atendido 

as condições de empenho com categoria “Responsável” e pago. Após relacionar o empenho, 
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poderá ser mencionado o relacionamento dos documentos fiscais. Necessário mencionar que o 

valor total informado através dos documentos relacionados deverão atingir o valor pago através 

do empenho, regra proveniente da rotina da contabilidade.   

Informado os documentos fiscais, deverá confirmar e preencher o campo 

"Histórico" e confirmar o cadastro da prestação de contas. Para início da análise da prestação de 

contas é necessário selecionar a ação "situação" e finalizar a digitação, caso contrário não será 

possível pedir revisão ou aprovar e concluir a prestação de contas.  

Se o usuário externo for incluir a prestação de contas: é necessário acessar a rotina 

"Contratos Lei 13.019/14", selecionar o Termo de Parceria na qual deseja prestar contas e 

selecionar a ação "Prestar Contas" (Figura 12). Só será possível a OSC cadastrar uma prestação 

de contas para cada tipo de prestação (objeto ou financeira), se a administração tiver incluído os 

períodos de prestação de contas. Por fim, só será possível prestar contas se o usuário externo 

logado no sistema for o mesmo usuário/fornecedor vinculado ao empenho cadastrado e que 

esteja pendente de prestação de contas.   

 

 

Figura 12 

Caminho de acesso à rotina: Autoatendimento » Contratos (Lei 13.019/14) » Prestar Contas » 

Objeto ou Financeira. 

 

4.5 Consulta de Prestação de Contas 

 

Foi desenvolvida a rotina “Parcerias (Lei 13.019/14)” que contemplará rotinas de 

Termo de Parceria, Plano de Trabalho, Prestação de Contas e outras rotinas que auxiliarão no 

gerenciamento das parcerias.  
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Ao acessar a ação de “prestação de contas” na rotina “Parcerias (Lei 13.019/14)” 

estarão disponíveis as ações de incluir, alterar ou excluir a prestação de contas, para maior 

autonomia do responsável por avaliar a prestação de contas.  

 

4.6 Parecer 

 

Após a inclusão das prestações de contas, o responsável designado pela 

administração poderá emitir parecer avaliando as informações prestadas, podendo decidir sobre 

a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas.  

Inicialmente é necessário parametrizar os tipos de pareceres/relatórios que serão 

utilizados na avaliação da prestação de contas, para isso deve ser acessada a rotina pelo 

caminho “Compras e Contratos >> Cadastros >> Tipo de Pareceres/Relatórios”.  

Através da rotina “Tipo de Pareceres/Relatórios” deverão ser cadastrados os 

pareceres ou relatórios que serão utilizados na rotina de Parecer da Prestação de Contas e 

marcar aqueles que desejam utilizar no parecer da prestação de contas como obrigatório (Figura 

13).  

 

 

Figura 13 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Parcerias » Prest. Contas » 

Parecer 

 

Posterior à definição dos tipos de pareceres/relatórios, ao incluir um parecer será 

possível mencionar sobre qual tipo de documento o parecer se refere. Além dessa informação, 
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na aba “Dados” do parecer, será possível mencionar qual o tipo de prestação de contas está 

sendo avaliada e o Responsável pela avaliação.  

A seguir, haverá uma aba para informar o que foi avaliado e posteriormente o que 

foi concluído após a análise da prestação de contas. Ainda, poderá inserir um anexo referente ao 

parecer. Por fim, na aba “Finalização” deverá ser mencionada a situação da avaliação, dentre 

elas: em andamento, aprovada, aprovada com ressalvas ou rejeitada. No caso da prestação de 

contas ser rejeitada, é necessário inserir um motivo conforme determina a Lei 13.019/14. 

(Figura 14) 

 

Figura 14 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Parcerias » Prest. Contas » 

Consulta » Parecer 

 

 

5. Manifestação de Interesse Social 

 

De acordo com o artigo 18 da Lei 13.019/14 o procedimento de Manifestação de 

Interesse Social é o instrumento por meio do qual as Organizações da Sociedade Civil poderão 

apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um 
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chamamento público objetivando a celebração da parceria.  

Estará disponível a rotina por meio do Portal do Cidadão (Autoatendimento) para 

que a OSC inclua a sua proposta de parceria com a Administração, através da rotina 

Manifestação de Interesse Social.  

Para habilitar a rotina no Portal do Cidadão é necessário acessar a rotina de 

configurações do portal, através do caminho Compras e Contratos >> Outros >> Configuração >> 

Portal >> Cidadão. Deverá ser localizado o conjunto “Suprimentos” e através da ação “Situação” 

ativar o serviço 277 – Manifestação de Interesse Social.  

Na inclusão da proposta de parceria, será necessário informar um subscritor, um 

responsável pela execução da parceria, um representante legal e uma descrição resumida sobre 

o que se trata a parceria. Na aba “descrição” pode ser informada a descrição da proposta e em 

seguida o centro de custo (secretaria) a que se destina o projeto. Por fim, deverão ser anexados 

os documentos que fazem parte da proposta/projeto através da aba “anexos” para que seja 

possível confirmar o cadastro da proposta.  

Para que a administração tenha acesso à proposta deverá ser finalizado o cadastro 

das informações (Figura 15). Após finalização do cadastro, o usuário externo não poderá alterar 

as informações, apenas consultar e visualizar o que foi cadastrado.  

 

Figura 15 

Caminho de acesso à rotina: Autoatendimento » Manifestação de Interesse Social » Finalizar 

Cadastro. 

 

Através da rotina “Manifestação de Interesse” no Atende.Net, a administração irá 

receber as informações e poderá iniciar a análise, na qual mudará a situação da proposta de 

parceria para “Em análise” (Figura 16). Com isso a administração poderá aceitar ou recusar a 
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proposta, sendo que ao recusar deverá indicar o motivo. 

Para a OSC, através do portal do cidadão, poderá acompanhar a situação da sua 

proposta em tempo real.  

 

Figura 16 

Caminho de acesso à rotina: Compras e Contratos » Gerenciar » Manifestação de Interesse Social 

» Iniciar Análise  

 

 

6. Portal do Cidadão 

 

Através do Portal do Cidadão há dois serviços que devem ser ativados para 

usabilidade de todas as funções referente às parcerias: Licitações Lei 13.019/14 e Contratos Lei 

13.019/14. Para ativar tais serviços é necessário acessar a rotina de configurações do portal, 

através do caminho Compras e Contratos >> Outros >> Configuração >> Portal >> Cidadão. 

Deverá ser localizado o conjunto “Suprimentos” e ativar os serviços com os códigos 258 e 276.  

Em resumo, através do serviço “Licitações Lei 13.019/14” poderão ser consultadas 

todas as licitações que possuem fundamentação legal pautada na Lei 13.019/14 e que estão 

abertas para recebimento do Plano de Trabalho por usuário cadastrado como externo.  

Já no serviço “Contratos Lei 13.019/14” é possível visualizar os contratos (termos de 

parcerias) cujo usuário logado é parte.  Neste serviço é possível incluir um plano de trabalho, 

caso não tenha sido inserido em outra etapa do processo ou incluir uma versão do plano de 

trabalho. Outra ação é incluir as informações de prestação de contas e visualizar o contrato 

(termo de parceria).  
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7. Portal da Transparência 

 

Para contribuir com a transparência das informações, através do Portal da 

Transparência foi criado um menu específico para Parcerias da Lei 13.019/14. Este menu foi 

dividido em Licitação, Parcerias  em Aberto e Parcerias Finalizadas (Figura 17).  

 

 

Figura 17 

Caminho de acesso à rotina: Portal da Transparência » Suprimentos » Parcerias (Lei 13.019/14)  

 

Quando acessado a opção “Licitação” será possível escolher a modalidade desejada 

entre Chamamento Público, Dispensa e Inexigibilidade. Ao escolher a modalidade desejada, será 

possível visualizar todas as licitações relacionadas à modalidade escolhida e que esteja 

fundamentada na Lei 13.019/14. Desta forma, será possível visualizar de forma clara e detalhada 

todas as informações pertinentes a licitação selecionada.  

Ao acessar as parcerias em aberto, ficarão disponível todos os termos de parcerias 

vigentes e que também possua relação com a Lei 13.019/14. Por meio desta seção será possível 

visualizar o termo de parceria, o plano de trabalho relacionado ao termo, bem como, as 

prestações de contas e os respectivos pareceres. 
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Quando acessada a seção de parcerias finalizadas será demonstrada todas as 

parcerias cujo prazo de vigência esteja expirado e que possuam relação com a Lei 13.019/14. As 

mesmas visualizações e consultas das parcerias abertas estarão disponíveis para as parcerias 

finalizadas. 

Para parametrizar o Portal da Transparência a fim de disponibilizar as seções das 

Parcerias da Lei 13.019/14 é necessário seguir o seguinte caminho: Compras e Contratos >> 

Outros >> Configuração >> Portal >> Transparência. Através do grupo “Suprimentos” deverão 

ser ativados os respectivos códigos: 29, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.  

Lembrando que, as informações como Plano de Trabalho, Prestação de Contas, 

Pareceres, Justificativa, Extrato, entre outros documentos devem ser alimentadas pelo usuário 

no sistema Atende.Net para que fique disponível no Portal da Transparência. Ainda, o usuário 

deve certificar que as configurações de disponibilização e publicação estão devidamente 

marcadas (Compras e Contratos >> Outros >> Configuração >> Gerais >> Processo 

Administrativo >> Portal da Transparência).  

 


