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Decreto  Estadual   n.º  44.474/2017  –
Formalização de Parcerias entre a Administração
Pública Estadual e a Sociedade Civil.

Data: 15/12/2017

Prestação de contas nas formalizações de parcerias celebradas entre o
Estado de Pernambuco e Organizações da Sociedade Civil.

A Secretaria da Controladoria-Geral

do  Estado  (SCGE),  através  da  Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas (DOGI) – Coordenadoria de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função, vem por meio deste boletim dispor

sobre a obrigatoriedade de prestação de

contas  nas  formalizações  de  parcerias1

celebradas  entre  o  Estado  de

Pernambuco  e  Organizações  da

Sociedade  Civil  –  OSC,  conforme  o

Decreto  Estadual  nº  44.474,  de  23  de

maio de 2017.

De acordo com o citado Decreto, a

prestação  de  contas  corresponde  a  um

procedimento  de  acompanhamento

sistemático  das  parcerias  com

organizações  da  sociedade  civil  para

demonstração do cumprimento do objeto

pactuado, devendo conter a descrição das

atividades realizadas e o grau de alcance

das metas e dos resultados.

Em regra, para fins de  prestação

de contas anual e final, as organizações

da  sociedade  civil  devem  comprovar  a

1 Termos  de  colaboração,  termos  de  fomento  e
acordos de cooperação.

efetiva  execução  do  objeto  da  parceria,

bem  como,  a  sua  execução  financeira.

Estas  comprovações  devem  ser  feitas

com  a  apresentação  do  Relatório  de

execução do objeto e do  Relatório de

execução  financeira,  nos  termos

contidos  no  artigo  80  do  Decreto

Estadual.

No  caso  de  descumprimento

injustificado das metas ou existir indícios

de alguma irregularidade na execução da

parceria, a entidade deverá ser notificada

para  apresentar  documentos  comproba-

tórios das despesas realizadas, conforme

esquema abaixo:

Nas  parcerias  com  vigência

superior a 1 (um) ano, a organização da

sociedade  civil  deverá  realizar  a

prestação  de  contas  anual,  para

monitoramento  do  cumprimento  das

metas  previstas  no  plano  de  trabalho,

devendo  ser  apresentadas  a  cada  12

(doze)  meses,  contados  da  primeira

Descumprimento 
de metas ou 

indício de 
irregularidade

Prazo de 
15 dias

Apresentação de 
documentos 

comprobatórios 
das despesas realizadas



liberação  dos  recursos,  no  prazo  de  30

(trinta) dias.

A análise  da prestação de contas

anual  será  realizada  por  meio  da

produção  do  Relatório  Técnico  de

Monitoramento  e  Avaliação e  do

Relatório  de  visita  técnica    in  loco  ,

quando houver. 

Digno  de  nota,  que  o  gestor  da

parceria deverá emitir parecer técnico de

análise  de prestação de  contas anual

para  avaliação  dos  efeitos  da  parceria,

com base em informações fornecidas pela

organização  da  sociedade  civil,  sendo

este parte integrante do Relatório Técnico

de Monitoramento e Avaliação.

No tocante à prestação de contas

final,  a sua análise será formalizada por

meio  do  Parecer  Técnico  Conclusivo,

que  deverá  verificar  o  cumprimento  do

objeto e o alcance das metas previstas no

plano de trabalho, bem como as despesas

realizadas.

O  parecer  técnico  conclusivo  da

prestação  de  contas  final  embasará  a

decisão final da autoridade competente e

deverá  concluir  pela:  a)  aprovação  das

contas2;  b)  aprovação  das  contas  com

ressalvas3; ou c) rejeição das contas.

2 Ocorrerá  quando  constatado  o  cumprimento  do
objeto  e  das  metas  e  quando  não  tiver  sido
identificada  irregularidade  na  execução  das
despesas.

3 Ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e

A  rejeição  das  contas  poderá

ocorrer  devido  à  omissão  no  dever  de

prestar  contas;  descumprimento

injustificado  do  objeto  e  das  metas

estabelecidas no plano de trabalho; dano

ao  erário  decorrente  de  ato  de  gestão

ilegítimo e antieconômico; ou   desfalque

ou  desvio  de  dinheiro,  bens  ou  valores

públicos.

Após  assegurado  o  princípio  da

ampla  defesa  à  entidade,  caso  a

Administração  Pública  conclua  pela

rejeição  da  prestação  de  contas,  a

organização  social  será  notificada  para,

no  prazo  de  30  dias,  proceder  com  a

devolução de recursos.

Por  fim,  diante  do  nível  de

detalhamento e da relevância do tema em

questão, orienta-se a leitura completa dos

artigos  79  a  92  do  Decreto  Estadual  nº

44.474/2017.

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas   -

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

as metas da parceria, for constatada impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal que não
resulte em dano ao erário.

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

