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INSTRUÇÃO NORMATIVA AGE Nº 006, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Define os procedimentos visando proteger a 
Administração Pública estadual na gestão e 
monitoramento de Parcerias entre a 
Administração Pública Estadual e as 
Organizações da Sociedade Civil – OSC’s a 
serem observados por Órgãos e Entidades 
integrantes e componentes do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo 
Estadual. 

O AUDITOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei Estadual nº 6.176/1998, de 29 de novembro de 1998, e alterações posteriores, 
conforme Art. 5º c/c o disposto no Decreto Estadual nº 2.536/2006; 
 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 1.835/2017, de 05.09.2017, 
que regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 julho de 2014, para dispor sobre a 
celebração de parcerias entre a administração pública estadual e as organizações da 
sociedade civil; 
 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 21/2019, de 14.02.2019, 
que regulamenta a Lei Estadual n° 5.980, de 19 de julho de 1996, institui e disciplina 
o procedimento de chamamento e seleção públicos; 
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa AGE nº 003/2019, de 15 de abril de 2019, 
que dispõe sobre recomendações na aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014, do 
Decreto Estadual nº 1.835, de 05.09.2017 e do Decreto Estadual nº 21, de 14.02.2019 
na celebração de Parcerias entre a Administração Pública Estadual e as Organizações 
da Sociedade Civil – OSC’s a serem observados por Órgãos/Entidades integrantes e 
componentes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual; 
 
CONSIDERANDO a Resolução TCE nº 13.989 que aprova Instrução Normativa que 
dispõe sobre o controle, fiscalização e acompanhamento de execução de projetos 
custeados por recursos públicos; 
 
CONSIDERANDO a Recomendação Nº 03/2019-SPC/MPC/PA, de 18 de dezembro 
de 2019, publicada no Diário Oficial nº 34068, de 20 de dezembro de 2019. 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Nos instrumentos de repasse de recursos mediante auxílios, 
subvenções, convênios, ajustes, acordos ou outros instrumentos congêneres é 
obrigatória cláusula que disponha sobre a obrigação do órgão repassador de 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos projetos custeados pelos recursos 
repassados, sob pena de invalidade substancial do ato. 
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Parágrafo 1º. A cláusula deverá identificar o responsável pelas atividades 
de acompanhamento, controle e fiscalização, bem como as normas e prazos para sua 
realização.  

Parágrafo 2º. A Unidade de Controle Interno – UCI ou Agente (s) Público 
de Controle - APC do Órgão ou da Entidade deverá acompanhar e fiscalizar a 
execução da parceria, em conformidade ao disposto no §4º do Art. 53 do Decreto 
Estadual nº 1.835, de 2017. 

Art. 2º. Se na conclusão dos trabalhos realizados pela UCI/APC, conforme 
preconiza o §2º do Art. 1º deste Ato normativo, forem evidenciados indícios de 
irregularidades nas execuções da utilidade do objeto da parceria, subsiste o dever de 
informar e recomendar ao Gestor da parceria/Administração Pública de providências 
e aplicação de sanções, se houver necessidade, de acordo com o Art. 74 do Decreto 
Estadual nº 1.835, de 2017 c/c Art. 73 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e alterações 
posteriores. 

Art. 3º. Recomendamos ao Gestor máximo dos Órgãos e das Entidades 
que subsiste o dever em promover a transparência em seus sítios eletrônicos das 
verbas repassadas por via de emendas parlamentares, repasses ou transferências de 
recursos financeiros, a teor do que prevê o §3º do Art. 77 do Decreto Estadual nº 
1.835, de 2017 c/c Art. 8º, §1º, Inciso II da Lei Federal nº 12.527, de 2011. 

Art. 4º. Deverá ser encaminhado à Auditoria Geral do Estado – AGE, por 
meio de processo administrativo eletrônico – PAE,  no prazo de até 30 dias, após 
assinatura de instrumentos de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo 
de Cooperação, com, no mínimo, as seguintes informações: 

I – data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual responsável; 

II – nome da Organização da Sociedade Civil e seu número de inscrição 
no CNPJ; 

III – descrição do objeto da parceria; 

IV – valor total da parceira e valores liberados, quando for o caso; 

V – situação da prestação de contas da parceria, que deve informar a data 
prevista de apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para análise e o 
resultado conclusivo; 

VI – valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do 
objeto e paga com recursos da parceria, com indicação das funções que seus 
integrantes desempenham e do valor previsto para o respectivo exercício. 

Art. 5º. Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance 
das metas e resultados ou quando houver indício de existência de ato irregular, para 
fins de Prestação de Contas parcial, anual e final, além do Relatório de Execução do 
Objeto, o Gestor de instrumentos de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou 
Acordo de Cooperação do órgão ou entidade exigirá a apresentação de Relatório de 
Execução Financeira da parceria, observando todos os requisitos consignados no 
Parágrafo único, Incisos I até VIII do Art. 58 do Decreto Estadual nº 1.835, de 2017 
c/c Art. 61 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e alterações posteriores. 
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Art. 6º. Em observância ao disposto no Art. 5º desta Instrução, nas 
hipóteses em que não for exigido Relatório de Execução Financeira da parceria, a 
organização da sociedade civil celebrante deverá apresentar, além do Relatório de 
Execução do Objeto, os seguintes documentos: 

I - o extrato da conta bancária específica de instrumentos de Termo de 
Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação; 

II - cópia simples, em meio físico ou eletrônico, de acordo com normativo, 
dos documentos comprobatórios das despesas, como notas e comprovantes fiscais, 
recibos, inclusive holerites, e boletins de medição, em caso de obras e serviços de 
engenharia, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil 
e do fornecedor e indicação clara do produto ou serviço; 

III - comprovantes de regularidade trabalhista, fiscal, previdenciária, 
tributária, de contribuições e de dívida ativa. 

 
Art.7º. A autoridade administrativa competente e ou agente público na falta 

de acompanhamento, controle e fiscalização de que trata a presente Instrução 
Normativa, responderá solidariamente pela má aplicação dos recursos públicos, na 
forma da legislação em vigor. 

 
Art. 8º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Art. 9º. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 
 
 
 

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA 
Auditor-Geral do Estado do Pará. 

 

 


