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PREFEITURA MUNICIPAL OE S O FRANCI§CO DO CONDE
coNTRoLADoRtA GERAL Do MUNtciPto

INSTR NORIU,\TI\..{ N". 03201 8
FIscÂLIzÂÇÃo E pREsrAÇÃo DE co!{TÂs DE cotíTR{Tos DE

cEsrÀo Fr&uÂDos coM oRc.4§tzÁçôEs socrÂrs

Á CONTROLÂDORIÁ GERAL DO MI'MCfPIO DE §ÃO T!íÂJ.'*CISCO DO CONDE -
BA, no uso dc suas atribui@ legais conferidas no art 20, X e )üI, da Lci n'. 510 de 02 de abril

de 2018 c, no En. 10, ircião I, da Resoluçâo n". 1.120 dc 2l dc dczcmb.o dÊ 2005 do Tribunal dc

Contas dos MunicÍpios do Esodo dr Búia.

R.ESOLVE;

Instituir procrdillr ros pâra I Fiscaliação e PÍestsçao de Coo18s dc Coúatos dê Gestlo

Íirmados com orgBni?áções Sociais, at€ndendo aos rcquisitos da l.ci n'.45@016 quc dispõc

sobe o Pmgramr de Orgalizaçôes §ocials Ílgulamcntada pelo DccrÉto n1 1903, rlc 09 dc

fevcreiÍo de 201?, do Ert. 10, inciso I, da Resoluçâo n'. l.lã), dc 2l de dezembrc de 2005 do

TCh,íBA e Rcsoluções n1 12ó92008 e 129012010, tambán daqucls Codc dc Coúra§. devendo

sêr obscÍIãdos po! tod5r rs s€cÍrLÊrias s ór8ros dem8ndartrs.

I. APRESENTAÇÂO

A Cofltrolsdoris Cer8l do Münicipio de São F $cisso do Condr - C0CEM deíiniu

como um de seus objefivos estsaÉgicos a Con*uÉo dc Matlusl dÊ Normâs c Procedimsrtos dc

ContÍolê lntcmo, srndo üm d! sess prsdutos, e confccçío dcstâ lnstrüção do Flscaliz4âo o

Prçsta$q dc Contas ds C,onlratos dê GcsÀo firíados col! OÍgadzâçõês §ociâls, cômo

insrumento de aperfeiço8nento do tÍsbelho e uifoÍmizaçlo d6 açôes dâqucles qtE padioipaÍn

dos Fo{€dimentoE ds fiscalizaçâo c acomFnhamcnto dos referidos pactos de gestâo firmados

pclo l§'Íuricípio de Sâq Fr cis.o do CondÊ com Orgsnizâsôes Sociâis,

O obj€Íivo dçsss Instrüção é oÍienlâr os fiscais e Comissão do ÂcompflIhEmoDlo c

FiscalizÂção dê ConEstos d€ Gcstilo on rclaçâo aos procedimenls que dcttm scr adorádos no

procpsso dc lircrlizaçáo e acomp€úamento, üsando o aprimo.arnEnto dos controles efrtuâdo§

prra garantir s sxeqlçãq das cortaios dc acordo com o paáuado. De uma forma simplos

resumimos conceilm e FocedimeÍtG psra a atuatão dos ílsais e coíuis6ôes scr! I prÉçlsão de
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLADoRtA cERAL oo naullcipto

INSTRU O rr"ORIíATM \'. 03/tfllE
frscÂuzAÇÂo E PRESTAÇÃo DE coiYTÂs DF coNTRATos DE

GESTAO FIRMADO§ COM ORGANIZ.ÀÇOES SOCIÁlS

csgolsr os húãcÍos aspc€tos tésricos, administativos cjurídicos que covolvcm ss contr$âçôeE

pniblicas

A hstnrçào Íeplesenta um documcnto dinâmico, dc aplicaÉo imcdiala, vinculando

iÍrclüsiva a Íiscalização dos côítmtos cm vigência, com prcvisâo dt ârualizáção pcriódico dç

acordo cam os avanços da legislrç5o e dos procrdimeatos ge.r«rciais apli* à gestão pública,

podedo u queviglo trmbé.m osotr€Í por proposta dos gesores, 6sc8is, €-omissôes de 8y8liação

ç drnais iatcrcseados.

2- COI{CEIT0S

Disnic da nec€ssidsde cm viEbilizaÍ I cons€cuçlo de seus újitivoq a 

^dmiíi5taçào
Públisa r.âliza tóntrâtos dÊ g?stào, sôndo a fiscalização ú o€on)panharnênto dêsscs contratos

administrativos umâ atividade de suma importáncia para a metma. Dessa forma, é necessrário

refo4aÍ Elguns eonciitos rÊlacionâdos â ess€ tema-

2,! - COMTSSÃO DE FTSCALTZAÇÃO E AVALTAçÃO (CFÀ)

Coínisslo irdicada pclo (â) S.crcúÍio (a) Muaicipâl, gÊstoí (â) do conr o de gestao,

compústa poÍ profissiooais rcrponsávcis por nuriliar uo rcospanhamento e fisc.aliztção da

exec!ção dos cooframs de gestÀo,

2.2- COTYTRÂTO DE GESTÀO

b§rumfnto ftmado enúc o Poder Público e eoÍidâdc quali6cda somo OÍSarizEção

§oçial, coru vis À formeção de parceria para a cxecuçâo de aúviddes dirigidas 80 ensino, â

pesquisâ cierÉífiss, e desenvolümrnto tccnológico e insütucionsl, à Fotcçao c pÍr!êrvEçlo do

Esio ,mbifltg à culturâ, â saúde, à agrop€cuáda e ao desloío, ros reínos da l-ei Municipal n'

456?0t6.

2.3- CONSÉLrrO DE GE,STÀO DA§ OracÀ\rZAÇÔES SOCrÂrS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE

coNTRoLAooRtA GERAL oo naurutcipto
L\STtttrÇ o NoRrrÁTlvÂ N". 0.3/201r

rrscru,rzlÇÁo E' PRESTAçÁo DE coNTAs DE cotíTR{To§ DE
cEsrÂo flRMÂDos coM oRcANrzAçôF,s socrÂrs

O Cons€lho dê Gcsrão das Organizaçõc,s §oriais é órglo côrlsültivo, dclibcrarivo e de

slpervis:o, prcsidido p€lo (a) §ecr*úrio (e) de Govemo, com o hnalidadc de planejar,

cooderur, asompsnhar € implemeolü rs ações do Programs Municipal de Organiz*çôcs

Soclak, iDslitujda pch Lci n". 4Jú201ó.

2.+ CLOSAX.

Restrinsir pane do vslor a 3êr repasssdo prêvi§{o no pÍogrâmâ da râbolho, rêduzindo o

pÍeÍo 8 scÍ p8go. O vslor glosado podeni ser retido a!é o saaesnento da iÍnFopriedsdc.

2.5- META§ E INDICADORES

Mctâ é a rÊaliztção ou finalidade p!Ía a qual sc dirigc a aç*. É o caminho percofiido

dgsdc a açilo plsnçjâda .té s sua conçlusâo- Já o lndicôdor é uma medid8, dc ordem qu8ntitativa

ou qualitaúvs, dotâds de sigaiÍicado particular c urilizrda paia orgánizar c câptâr as infomsçôcs

Íelevan(es dos elemenlos que compõêEr o objcto da observaçfu, Ê um rec.urso mctodológico que

informa empiricarcntc sobrc a cvoluçào do aspeclo observado.

ac oa.GÂNrzÂçÕEs §oclÁr§
Âs orgs[iz!çõcs sociais sâo cnüdades rh dlrêito privsdo, sam fins lucrrlivos, que

mediEtlre quslificaçio E CortsEto de Gçíão çclebrado com o Poda Público, ps3sam o absoÍvcr a

gcstto c cxcsuÉo dc aüvidadcs c aêrviços de ilreÍ€ss€ público no ômbito do PretIatnâ

Municipal dc Organizafcs sociais.

2.?- PROGRÂMA MUNICIPÂL DE ORGÂI{ZAÇÃO §OCIÀL

Progrsma que tem por objÊrillo lomcntar a êbsorçào, peLs Or8â[izEçõcs S,ôci8is

constituÍdas nos moldes da l.ei n'- 456/2016, o desgmpenho de atividades de interesse público

atincnres Eo cnsiao, à pesquisa cienüfica. ao de.§ênvolvimcnl,o leeológico e insriucional, à

protcção e prcsürvação do mcio ambiente, bem como À saúde, ao trâbalho, à 8ção sc'c'tsl, À

crllüra" ao despôrto e á rgÍopccuá 4.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLADoRIA GERAL Do MUNlciPto

2J- ORGANIZÂÇÃO SOCI^L

Qualificr+ão conferida por meio de ato do Poder ExÊculivo Muíicipal às pessoas

jurídicas de direito pri\rado, sem fim lucrstivos, cujas atividadc scjam diígidÀs ao .nsino, à

pcsquisr cicnrlfics, ao desenvolvimelto Eçaológico, à proteçâo e preservaçio do meio ambienre.

à qrltüra, à ssúde € eo espoÍte.

2.9- PRESTÁÇÀO DE, CONTAS

PÍocedimento pelo qual, dêntÍo dos prazos fixados em lci r.gulãrtlcnto, instÍüção ou

inslrumeÍrio de pactuaçâo, o responsivcl cstá gbligado, por inicigÍivâ pÊssoâI, a compÍovar- anÍc

o órgão ou entidade clmpetente, â confoÍmidade dos procedimeraos, obcdiêÍciâ lrgal, úilizáção

c conúolê dos rêsu$os públicôs quê lhe foraln etribuídos, entregues ou confiados.

2.I0. CONTRATOS DE GESTÀO

É o insrnrmcnto lirmado entre o Podcr Àiblico e o entidadc gualificada como

ôrganlzaçto Social, com vistas à fiuaaç& de püE€ria çntre as paíc' pera §omanto c cxccuçâo

dc atividadcs c sÊrviçôs dE irtüss€ públim, buscrodo sempre a eÍiciência, como princípio

conslitucional pGvislo no âíigo 3?, êâp,rr, da Con§ituição.

2. - QUALTFTCAçÀO Or srrmOe COMO ORGANIZAÇÂO §OCIÂI,

Á qualificâçlo de entidadc camo oeaíizsção social é ao de compeÉacia do PÍcfêito

Municipal, ê tcm por objêtii'o cqúipàrrrus Orgrnizações Sociais, pú! sÍeitos trib{tários, às

enti&des Íecoúecidss de iíteresse social ê d! utilidâdc Fiblicá, enquanto viSs{ o Conual,o dc

Gcsâo,

3.0- REPASSES FIN,TNCEIRt)§

FTSCALIZÂçÀO E PR§STAÇÁO DE CONTAS DE CONTRÂTOS DE
GE§TÃO FIRMADOS COirI ORGANTZÂÇÔES SOCTATS

I\S'I ltL O i\-OltMA'IlVÀ )i'. 0J/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
CONTROLAOORIA GERAL DO MUNICíPIO

1, o\ R\.1A'I1VÂ N". 03i20r8
FISCALIZÂÇAO E PRE§TAÇAO DE CONTAS DE CONTRATO§ DE

cEsTÁo FIRMÁDo§ conÍ oRc,lNrzAÇÔF§ soctÂrs

Ôs rcpasses íioancciros & OrgnnizÁçõcs Sosiais scrâo cfetuados na forma e condiçô€s do

cn:nograma dc dxembolso. devendo sua movimcnrrçtro oconer em conta corrente aspecífica c

cxclusiva pora o contrâto de gestâo, para quc úo sejam confundidG com o9 rcsuÍros dc qutras

oriEerg

Eíão vincllados ao cumprimeato das metas pacnradas no programa de habalho e, por

sus vcz! rto conúato de gcslâo, cabêdo à CFÂ verificar o pcscrrtuâl dc alr dimato da§

âhdidas marrs.

No cáso de impropriedadcs m pÍÊst8çgo de contss mensâis, &9 paÍcalas â sêrêm

repassadas podcúo g Ígidas rté g simeamcnto dás mesmss. Devs se. e§abelccido prazo

cotrdizenl,e com a inpopricdade psÍs sqtá-la, Írão supcrtor I 30 (EiDtr) dias, prorrogado uma

única vez por igual período por aúodzsçSo pÉvia e dÊyidamente imdsmertrda da auoridade

compôtêntc prl"a assinar o coírüa(o.

Findo os ptazos e rtlo sansdas as impropriodadca ou oão pÍr-stado contes o Contrâto dc

Gdão podará sôÍ r€sGiõdido, caso qae ensejarÁ a insauraç& de Tomadâ dr CeÊe Êrpccirl sc

hqver srspeita de da.lo ao EÍário.

Os sgldos do Conrraro dc Ccstâo, cnquanm nlo utilizrdos, serào obrigsloriomentç

splicados an: csdcmetâ de poupar4l (se I preyisâo dc scu uso for igual ou supcrior a um n€s);

fundos dc cuno Feo ou opcraçlles lmtresd&s com thül(» públicos federais, Estas aplicrç{eg

deverâo ser sãtprÊ fciras na mais v8ntajosE rÊmuneraçgo do cepital, em conbrfiidadc com I
,dêqurç{o do pr8zD disponibilizÁdo i aplis!ção, cotcj*d! çom suE t&\a de rctorno,

5,0. PRESTAÇÃO DE CONTA§

A PrcsraÉo dê CoüIâs dos coÍrlratos dc Scstio está dividide cm 2 (doi!) lipos: s p.êslação

de c{ot8s parr o ú!ão ou otidadc contreta[lc e â prcst Éo de cr âs pân fils e cEtific8ção

pels CoDiroladoria Cqal do Município.

5.I. PRESTÂÇÀO DE COI§T.AS PTT.RÁ O ÓRGÁO OU ENTIDÂDf, CONTRÁTA.\'TE
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TURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLADoRIA GERAL oo nuttcipto

II{§TRUÇÃO NORMÂTM N". 032018
FIScALIzAÇÃo E rn:sr,rçÃo DE coNTAs DE cor-TRÁTos DE

GESTÃO FrR}íÀDOS COM ORGÀNrZAÇÔES SOCIÂIS

A Presuçio dc CooteÍ previsa nos çontÍqlos dc gcstÀo é uo proccdimcnto obrigstôrio

d8s Organizações Sociais a saÍ suhfl€{ido à secreuriq so órgão ou crtidsde cortratafite {té o

Íinal do mês subscquente áqucle a qur sc rcfcrc. scndo que a última dcve scr entlcguc até 30

(riíra) diôs âpós o términô do Contrato dc Gêstào, acampanhlda do compmvartc dc dcvoluçilo

do saldo, sc houv« t do invcotfuio dc bens.

Deverâo instruir a prÊs!ção de contas, denke outros que se lizerem neressiÍios no

dcconcr do processo, os seguinter documentos:

I - Rclatórios de êxêcuçgo lin ceira, discriminândo o r€sumo ds movimcntação dc

valoras, indicando o saldo inicial, o valor de cada despesâ cfetivamente paga no pcríodo e o

saldo atual acumulado.

U - RelÂt&ios indicrtivos dÉInonstrâodo a produçâo contratsds e Ícâlizâd& bem como os

resultsdos dos indicadorcs e das máas lsabelc€idos.

ttl - Relação de pagamlntG, i[cluindo o detslhamoto dar dcspcsas Edministratives,

irdicflÉo os númcÍos e dârs dos cheques emitidos, idatificando a numeração dos

compÍovontes de pagEtreotos ou o tipo de camprovantc.

lV - ConcilisÉo do saldo bancário.

V - Cópie do extrao da conta conülte bancária e da aplicaçlo financeira referente ao

periodo comprccndido e{rce a úhims prcsaçâo de contas e a atual.

Vl - Folha dc pagaÃlÊ|lÍo, assinada pelo rcspooúvêl d8 informÁçâo, discliuioando nomc,

números do RC, CPF, PIS, C)§ES (Bpenss pslô conkatos de Sestão nâ á&a de saúde) e CTPS,

frrnçào, carga horária. salário e boneÍiçios do pessoel conraudo (inclusive de servidot çedido em

funçto tcmporári! dc dircção ou ssscssoria, * for o caso), Ecompühsdr da cotrespondEnte

rclaçào dc pagtrcato cnviada ao bâÉo-

Ml - Crípia das guias dc p€gam€lúo c rcspccúvos compÍovantcs de pâgsmefio de

obÍigseõ€s jurto so Sistema dc Prcvidência Sociâl (FCT§ c NsS), dê outros drcargos Ê das

rescisôes de conrato d€ irabglho, c rÊspectiv&s CTPS, dsvidâmcltc snotldas.

VIII - Côpia dc todos os cfinpmvântes de psg8mffl,os rÊlâcionâdos no inçiso lll d€ste

prrágr8fo, bcm cotno dc todos os sgntrâcheques devidamente assinados pelos ernpregados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLADoRTA GERAL Do MUNtcíPto

h.*STRU o ti oRtlI ATI!'A N". 0l20lE
FrscÂ[rzAÇÀo E pREsrÂÇÃo DE corrAs DE coNTRATos DE

cEsrÂo FIRMADoS colrt oRcANIzÂÇôEs soclÁts

lX - Projeçlo de expe{talivs dc cuÍo de rescisão dos coÍltratâdos pelo rcgimc dr CLT

com proje.Jo dc cnc{gos fiscais, soçiais c trabalhistas.

X - A Ceíidão Ncgaúra de Débkos TêbalhirtEs, quc dcverá ser atuslizâda antes do

término do se,r prazo dê validadê dê 180 dias.

X - Cópia dc todos m cotrtrstos c€lcbrados no peÍiodo.

XII - Rclsçás dos bens p€ÍmEncrtes adqulridos, idenúficando a numeraçâo dos

cgmprot"olrs dc pagamcntos ou o tipo de comprcvanto, cotn rccr.[so5 provsri@tcs do presente

çonlrato de gestão.

XIU - Documcfltâçao comprobatória dr úilizaçÀo dos repesses finâncüiros desiÍrdos ao

pàgarncrlto dê despess sdmiÍlistratives.

)CY - A docllmenlsÉo aompíobalório previsa no ieÍn XI ll dêyÊrá ss acompanhsda dc

ragpg dr rsteio cspccifcando os valorcs e os percsntuais ra&âdos €1rtst os onlratos firmados

com o ooíltatantê ê oullos ênÍres-

XV - EvaírÍüâis pagãme o§ rrâli?ádos qr favor de proÍissionl autônomo devsÍio scÍ

comprovados mediante cópia do nclbo pertinente e do documento de idsndÍic4ão ptofissional.

Cada folha da Preslaçào dÊ Corbs dcvcrá coít€r rubrica do rspÍesert8nlç bgal da

Organizatâô Socisl, br.Ír como de contâbilistâ habilitado, câparitado pclo Coruelho Rcgional dc

CôàIabilida& respcctivo.

5.2. PRE§TAÇÁO DE CONTÀS PARÁ FINS DE CEATIflCAÇÂO

CO TROLADORIA GERAL DO MIINICÍPIO

D..t

A Pr6lação d€ Conlas prra fins de ccÍtiÍi(:!çro Fla Conrrotrdoú Cmd do MuoieÍpio é

o procedirnenr rcaliado pela sêcrElaria, órgão ou eltidade municipál contÍ81Ànle' por meio de

processo adminisroivo cspccífico, quc deve se. formalizado c cicahinhado à Conmlrdoria

Geral do Município.

O pazo para enrio da Íefcrids prÊstaÉo de corüs é de 30 (trhtâ) dias, após o término de

cds trimêíre, No cãso de FrÍogasõcs do @atrato dc gcíio, &veÍá ser sncsmiúada a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE S O FRANCISCO OO CONDE
coNTRoLADoRIA GERAL oo nltuxtcípto

INSTR O NORMÀTIVA N". MãOI8
FtscALIzAÇÃ

GEsTÀO
o E PRESTAÇÃo DE coNIAs DE coNTR{Tos DI'
FIR,uArros coill oRGAt{tzAÇÕEs soctÁJs

prcstarão dc conh5 r?Êrcntc a todo pcríodo pronogado, em até 60 (ses$Írts) dias após o prâzo

Íinal do contrdto.

Esa PrestaSo de Cortss úo sübstitui g mencionada no itrÍn 5.1 drssa lnstrução,

dcvqndo scr aberto uru p.ocesso adhirisfativo póprio, pa.a covio à Cogtrqlodo.ia Gcral do

Municlpio, mntendo os seguintis documentos, ou ouüos quc se §zeem ree€ssÁrio:

I - D.,clârâçlo p{Étda pêlo úrular do ôrgão raponsável pclo soatrato de gestão, ou

sêrvldoÍ por csíê dlsignadô, de çe o processo administrâtivo cÍrcônt&3c insuuHo ncs&

documento, discriminando numeraçâo das folhas do processo nas quais os docummtos exigidos

1nr cada um doc incims d€de âÍtigo e§ilo âprcsrntados.

Il - Cópiâ do coürâro do easrÀo ê adidvos ss for o c€§o.

m - Rolelório cdlitido pela orgadzaçâo socirl psra prestâção de c.ort8§, de ffardô com a

pcdodhidade prerist! no inslrumesto coíüatual, cootondo compsrãtivo çspêdfico das máas

prcpoitar com os Í€sultados slcaryãdos, rcftrcntc ao pcrlodo a sâ{ cartilicado,

lV - Rela&io s s€r aprsúüldo rim6râlmcntc claboEdo pela CFA I§fÊrenis ao

pcríodo a ser crÍtificado, conterdo avaliaçio dos resultados âlc.r4âdos quârdo ros ójêtivos

proposros c o perccannl de metas ãlcrnç.sdrs c Íllo slc$çadar, ioformúdo os modvos no cÁso

do Írâo 8únsimenro d8s mÊrâs.

V - Cópiâ de pútieção no Diário Oficial do Municipio de Sâo Erancisco do Conde dos

útos dÊ dcsigflação dr CFA Ícspo#ávêl p€lo acompânharnento do conlrsto dc gcslâo rlo pcrÍodo

a scr ccrtilicado.

VI - Relaório consolidado êmitido pela cFÂ informândo as prôvüJê$ciâs solicitâdrs

pcla Comissto à conmada c âs ÉÊdidâs dotâdas pal, o sai sancarrcnto refe@te ao Friodo I
scr ccÍtificâdo, dcvcdo conter marifcst*$o da CFA quanto à EpÍoys{tu ou rsFsvaçãô drs

medidrs sdorldls pels coúat* devidsn€nt€ agrovadas pela Comirslo, refeeate ao periodo a

s€r canifcado.

VII - DoclarEçõo prdadr Éo ütul$ do órgão responsávol pclo coorrao dc gcstio, ou

§ervidoÍ por cate designado, irfonnrado que â OÍganização Social aúogir, pÊlo Íneoos t09'o d8s

vERSÂOr 00í APROVÂDAEM: 26/06/2018 PG. 8i 25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GIDVWEGJRTTATJIBLVHl GQ

Esta edição enmntra-sê no site: ww\ry.saoÍranciscodoconde.ba.io.org.bÍ em servidoÍ certificado ICP-BRASIL



Quinta-feira
28 de Juhho de 2018
10 - Ano Vl - No 2537

São Francisco do Conde
l)iário ( )tlcirrl do
MUNTCIPIO

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
coNTROLADORTA GERAL OO rurUr,rrCÍptO

INSTRTI o NoIL}L{TM N.. 03n0r8
FrscÂLIzAÇÀo E pREsrÀÇÃo DE coNTÁs DE coNT&{ros DE

cEsrÀo FrRMÀDos coltr oRGANIzÂÇÕEs soclAts

metâs definidss pâIa ô pcríodo ertedor, no câso dc a prrskçâo de contas referir-sc a pcríodo de

proIIogaçilo do coâÚsto de gestão.

Vm - Relatório financeiro mensal da Orggrizaçâo Social do pcrÍodo a scr cedificado

acompalh8do dos r*lEctivos cÉtrdlos bancários mcÍrsais.

lX - PattcaÍ finql de EBáli§€ fi nccira €.miüdo pcls CFA, refercnk m pcrÍodo a sêr

certificado, informado robre a adequação dos valorcs de rcceitas e daspcsc aprcsetrtsdos com

os docümcot,or corÍprobatórios e sur vinculaçào qo cortrato de gestão, c sobro a cxisrêocia de

pcldêJri{s de sspe.Ío financeim ain<la do solucionadas pela organirnçtro sôci8l no perÍodo a

sêÍ cêíifisrdo.

X - Cópir dâ publica{ão rro Dirârio Oíicial dê São FÍaaci§€! do Conde do balanço anüâl

do último €xcrcicio coccrrsdo, s €Íior âo cnc€rrsncflto do corlM refetenE 80 pcríodo a sêr

cenificldo, acompaúado de parct'r dos auditorcs indeFrdentes, caso €xilta.

XI - Relat&io crritido pclo rirular do órgÂo pclo coluato de gcstâo,

coÍlteodo E3 slnçacs aplicadax glosas, ressscimentos, rindicárcfus, tomsdâs de coltas, tomâdâ

de cofiâs aspcciais realizgdas, eventuais problemas idatificados na exccuçtu do contrato dc

gesto c quahu€r outra informaçâo rclevante de frtos qorridos durente a exeqrçio do colltrrto

no paÍíodo a scr c€ítificâdo,

XU - Dslsrsçâo prestada pelo titular do órgÍdsecr€t8ris Gspoisável pelo conEsto de

gcstfu, de que todqs os b€ns adquiridos pÊlE or8gliza{âo social, rqÊÍÊírúc ao pcrÍodo a ser

ceítiÍi§edo, foram lnvamriados pclo órgao, acompahada do invcaúio idividuallzado dos

bêns dquiridos coüE do espcciÍicação e númcÍo do bem jurro âo óÍgão cortrsrsnÍê, clliúdo

pclo DcFíüncnto dc Parimônio e aesoda pcla CFA.

XIU - D3çlaraçeo plsst da pclo titulsr do órgào Ísôponsáye, pelo conrnto dc gest5o de

quc as obrigsções dô contraro dê gsâô f(râm cumpridas pcla orgrnizaçe sociâI, c em císo

dercumprimcnto de obrigações dwedo sr ÍêlacioÉdos todos os itcns descumpridos c as

mcdidas adoudas pelo ôrgão, jumo à5 O.g6niaçôcs Sociais c instámi8s compsl,entcs.

ó. 0. A\'ÁLlAÇÃo ÂiiuAl, DE QUALTDADE DOS SER!'IÇOS EXECUTÂDO§

vERSÂo: ool APROVÂOÁEMr 25/06/20í8 PG. 
't 

25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GID\AVEGJRTTATJIBLVHíGQ

Esta ediÉo êncontra-sê no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



l)iiirio ()lleial tio
MUNICIPIO São Francisco do Conde

cERTtFTCAÇÃO DIGITAL: cIDVWEGJRTTATJtBLVHI ce

Ouintâ-Íêira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO
coNTRoLADoRTA cERAL oo muxrcip

INSTR O NOR\iATIv.{ N". 03/2018
Hscr.r-rzeçÀo e pR-EsrAÇÃo DE coNTÀs DE co -rRAros DE

cEsrÃo l'tRMADos co , oRcÁNrzÁÇôEs socl.{ts

Até 30 (t iatâ) diâs lpos o término do Conuam de Gcstlo, pronográwl pü igusl perÍodo

media c jusüfic!ÊirB o Coosêlho de Gcstlo ercáminha!á à Coruoladoria Geral do Municlpio,

de acordo ao êstabelecido no Art. 2E, dr Lei n'. 45ó20t6, 8 svEliaÉo ds otimizâção do padrro

de quelidadc na cxrcuçro dos serviços c no endimento ao cidadâo, c o 8pímorünerlo d0

gê$ro das OrBülizôçôês Soci.rk.

:.0. GE§'rÀo E FrsCAl-lzAÇÀo DE coNTRÁTOS DE GESTÃ0

A Gesâo ê r Fiscalizag& dê conkslos rro atividadÊs c.otnplêntanr.ÍÇs cujo objetivo é

alar pelo eoprego rdcquado dos recursos público3 e têm dcÍioições c âtdbuiçõ€s distintas, nb
ssrdo adcquada a rcurnuhç[o d€ssas âtivid8de por um único rcsponúvcl.

Gestüo de Csrtatoa: É o gctencianento de rodos os ContÍdos, c{ryolvstdo a

adlninisEs§e do píocesso desdê a §!s fonializqão atr o scil emêÍrüreúo, tsis cooo, iosrÍuçâo

do púocê§lo sdmiEiírsiivo de €ôn&atÊção, formalizáção do instruÍncülo s.lrtrâtual, pmrrogssào

d? prâzos, frblicsçto dos Grfiãtoq veri6câç{o dâ manulergâo d&§ condiçõer dc habilitação,

adêquâÉo orssmentáÍia, erúe outrLs pmvidêrrciss, rÊalizad8s no ânbito do MunicÍpio dc Sáo

Fraícísco do Cond€.

FiscqlizÂção de Contratos: É o acompanhamcnto da exccuçio fisica do conrsto, cferuado

por acrvidorcs designadô§, quc tcm como objerivo:

e Garantir e fiel erccuç{o do ójrto, nos termos dss cláusulrs conrduais:

. V€rifisrr n quslidldc c a qumtidadc do bcÍD ou 8Êrviço eüreguc; c

. Evlfar que seja of€{udo o Pa8a[eDro Pê18 AdmiÀistr8ção Públlca sem o devido

das obÍigsÉes çontratuâis quantiutivas c gualitrtivas pela

conlrahda
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São Francisco do Conde
l)irrlio ( )Ílcial clo

MUNICtPtO

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLAooRrA GERAL Do MUNtcíPto

INSTRIJ o fsoRi§tATÍvA N.. 03/2018
FIscÁLtzÂçÃo E PRESTAÇÃo DE coNT.Às DE coNTRÁTos DE

cEs l'Ào FrRMÁDos co:!r oRcÂNrzAÇôEs socIAIs

O dcscmpcúo das stividsdcs de Ccsteo c Fiscali2âçâo, além dos aspêctos lc6ais, deve

levar em consideraçlo âs dimcnsõ€s de cficiência, cficáciâ c efctividadc. EÍiciência - aperfeiçoer

os rÊcürsos existcÍrtcs: Eficáciâ - atingir os objetivos da organização; e Efelividade - gaÍantir

quc o rcsuhado prÊviso scja alcaaçado ao longo do têmpo.

z. rtsclurzlçÀo Dos coNTRATos DE cEsrÁo

7.r. DE§ICNAÇÂO

A cxêcüç& do contato de gBtâo scÍá fiscslizada pclo (!) Sccrctário (a) Municipsl das

áreas fomcnhdas, corn o Euxílio ds CFA €specislmente designsda p5râ ría lm-

A nomcaçlo da Comissão é rcalizada formalmcntc por R€sÍ,luçro do §erctário, com

publicaçào no Diário Oficigl do Municipio. A Comissão de Avsli!ção dcv.Íá scÍ composlâ de

úrulares e suplentcs. A formalizaçno da dc.signaçno do 6scal da CFÀ dcve ser previa ou

co{ttcmporro€ ao lnÍcio da ügàeia contraual.

7:. PERT&

À oomposiçâo dg Comissao de Fiscalização e AvaliaÉo dcvaá $Í formeda por pelo

menos um (l) servidor dô quadro p€im.nentr do Municlpio dç Sáo Francisao do Conde. §cndo

fundam€ntal qlrc o§ sêrvldorcs possuam uma boa reputaçno üics c profissioltl.

Nto podcÍào intcgÍar I CFA os ssvidore.s que tcnham psÍticipsdo da Coovoc4ío

Publica, que GÍlhs relÊção comeÍcid, financeire, babalhista oü civil com a Organizâç-§o Social

o'ou que tenhrm elgum tipo de pârÊNr(c6§o com seus dirigGntcs.

DGve ser lcvrdo cm considê.âçto quc os int€grartôs da CFÁ, dcvam rcr da árta que scnô

objcto do conEato dc gegão, pâra mêlhor cnÉndimelto c exsne das mclas e indicadores,

Entrctanto, no cgso das CFA dos conuatos de gertâo no Municipio de Seo Frocisco & Cor}dq

além do corh$imcnto cspccííico da úrea de sruagro (ensino, pesquisa cicntíficá, Etrologis,

mcio ambiente, cultur& s8úde e ÊspoIt€), seüs intcgnntcs dwcm pos*ir conhecimcnos que
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO F RANCISCO DO CONDE

coNTRoLADoRTA cERAL Do uuHtcípto
IN§TRU NORIí.,ITIYÁ N". 03/?01 I

FIScALIzAÇÃo E PRESTAÇÃ0 Df, CoNI.A§ DE CONTRÁI.O§ DE
cF,srÂo FrRnADos coÀ{ oRcANIzÂÇôEs soct.AIs

permitam acompanhar c controlar a c.rccuçlo fisico-fmaoccira do coÍrúâlo, os recursos

tranrfeddos e sra aplicáçáo, bcm colno a conlonnidade da prcstaçÀo d€ contas.

,,3. RE§POIiSABILIDÁDES DO FTSCÁI DI; CONTRATOS DE GE§TÀO

A rcrponsabilidado principal dos liscais dc contrato dê g6t!o é gErsntir a {icl exÊcuçto

do objao do contrato, vÉrificlndo a qualidade e qu3nlidada do betn ou serviço cntreguc,

evitando, desta formg quc a Adniniír8çào Pública realize pag&rêtrros s€m ter rtacbido, nas

clodiçõ€s pré.€§ab€lecirlas, o produto ou serviço confoÍme conlrÀtsdo. Para o alcance dcstc

objcüvo os fiscsis dcy€rão consideÍar os procêdime os cohstatcs da seçào 9 dessa instrução -

proc€dimêolos Érâ fi scaliza$o-

Os frscais dê cortÍalos d€ g.sl{o têrn deveres cujo descumpímanto poderá Íssultâr em

rê+onsEbilizrção. dçvetrdo, poíâ o, obrigatoriamcnte cumprir a lci, Gspcitando ali normas

regimcrruis aplicáveis ê ô têor do coú'âlo pâra cvitú €.ra rÊ+off8biliz8çüo-

A respoosebilizeçâo podc ocorer nas esferas adminisrativas. ciyil c penal, em r8áo dos

atos quc p.aticar (aslo) ou deixar de praticar (omissâo).

. Àdminigrativa - Dccom da eusêDçia ou dêEciênciâ da aturéo fiscsliz!óriq podefldo

haver iacidência da Lel 8.429i92, notadamente em ser oligo 10, quc dispôe sobre os stos

dc impÍobidade EdminisLâtivâ quc causrm leslo ao eário;

r Civil - Disposta, principlmentel rros aí lE6 e 927 do Código Civil. É a açio ou

omixào voluat&ia, ocglig&rcia ou imprudàrcia que p.ovoquc dano ao parrimônio de

tcrtciro, havendo órigEção do rÊpâr4ão do daro csusado; e

r Penal - No câso de prática de cdus definida em Lci como eimc. §ão sPliúveis as

hiÉtêsês pÍevistss aos Et§. 89 . 99 da tri 8.66ú1993 c âs disposições PÍcvisbr no

Títllo )fl do Código Pcoal (dos crines contra a AdoiniíraÇão Públic!).

t. PROCEDIMENTOS PÀRÂ FISCALIZAÇÀO DE CONTRÁTOS DE CL§TÀO
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Diário Otlcial do
QuintaJeara
28 de Junho de 2018 São Francisco do Conde MUNlctPlo
4 - Ano Vl - N' 2537

CERTI ÊrcAÇÁo OtCttnU, GtOttWÉCLn TTATJIBLVH'IGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
coNTRoLADoRtA GERAL oo murrcÍpro

CONDE ]

INSTR o No R*írrTIl.'A N.. 03/2018
FIscÂLrzAçÂo E pREsrÂÇÀo DE coNTÂs DE coNTR{Tos Dn

cEs"tÃo FItovA-Dos co t ORGÂNrzAÇôEs socrÂÍs

A CFA, ro deseopcúo de sus l'unçio de Íiscalização ds execução dos contratos, deve

sêr Íes?onsávrl pela aaálise lisico-financeim e pelo acompanhamcnto teçnico-assistençial dos

coflrratos d€ gesúo, adotando, no mínimo, os sêguiolgs pmccdimentos;

8. l. ÁSPEC-TOS PRI LIIIIi\-ARDS

Ao assumir s fuo§{o d€ liscalização do conuato de gcstão, os fiscsis dêvcm toma

cqthccimero drs iDônÍssões relitivBs oo conEato dÊ gesüIo, da srguinte fcnra:

r Tcr plcno conhccimano dr lcgislação aplicÉvel às Orgsrizaç5c.! §ociais pois asss serÀo

r basc pErs uma fi$aliãçâo cficiôÍttc.

. Ehuar e leitsrrE de tods a documanaç& refercnt! ao edital, coÍrtrsto de gc«âo c alcxos

com o objcüvo de coúe§€í o objcto c condiÉ€s contr8tadls, rúalizando, se for o caso,

,ruoiõ€ côm os gertor€s ds Seqetsria psra dirimir quâlqucÍ dúvida.

. Ent€lldêI bçm ss dcfiBiçôcs no p{oca*to dç conkitrção. pala quc tra cxGuçro, dispoohs-

§ê dÊ todos {É rcanrsos nçpcsários à resliação de ações qüc sêj8m pãlincn&s (ex:

Íêrultsdos espêndc, pÍoo€ssos dc mediçEo, Ídinas de €x€cuÉo, critérios, prazos etc.).

. obter cqpia do sto de sur dsigmção pàrà cFA.

. verilicár a cÍnissão do empnho. asslnatura do côntralo de gestgo Ê publlcsÉo do cxlrâto

conüatuâl;

r Emhir relaç§o dos documcntos Íecêbidos d8 8drnhiíraçàô tsfcÍ€{rÍ!É êo çortrdo dr

gesfu, quc sejam occ.ssários prrE o dcscmpçnho dt filcalizâÉo.

6.2. PLÁJ{EJÀVEIT.TO DÀ FISCALIZAÇÁO

Ao assumir o funÉo dc fiscâlizâçào do conttatô dc ge§ão, os fiscais dcvcrn planejar as

mtinas dc fiscálizoçãq abBngqrdo, no mínimo, os rguintca proc+dimentos:
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São Francisco do Conde
2537

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE

FrscAl,rzAÇÃo E pREsrAÇÃo DE coNTÂs DE coNTRA'ros DÍ;
cFsrÁo FIRMÀDoS col}r oRGANTzAÇôEs soclAts

r Realizar rcuaião conjunta corn os ga§toBs da SccÍetaris, para dcÍinição dos

proccdimcrtos de aabalho, lsvrürdo-sc em eu de reuniâo tods as alefiniçõcs.

. Avaliar sc êxistrm dúvidas quanto a qualqucr aspc*to doÍinido oo cortrato de gestão,

ou ainda. na tegislação peíitrêÍúc. Crso as driúd*s nâo scjur srnâdas! formalizar os

qucsrioaarnanros para o r€sponsávcl d, scqe{aria ou entiriada

r Ávaliar a oecessidade dê dividir §s tarefEs da EscálizaÉo enue os membros. Devido

ao volume de aividadc,s c formaçro da eqüipc é possívcl scgre&i-lás, por crcmplo,

cm: veriÍicaçlo da parte túcnics, observância dos procedimcmos sdüini$rarivos e

atcÍÉürento dos fãrorcô funcionais.

r Prccisar as rerronsabilidades de cads membro da Comissão pcralte I fiscâlizaç§o do

conEato de gÊs6o, orglJrizado ss tsIÊfis dc srdâ um c sua pcriodiriddc.

o ConsidersÍ e ncccssidadc de elabomçâo de chêckJi$s Frs confelênciâ das tarefas

obrigrtólia3.

o Delisü os rçlatóriôs, documentos c proc€din€ntos que sêrão cobrs.los ds

Organiz!§âo socis.l. bcm com a psriodieidsdq przo c formas de ontrega.

e Fixar cslendário dc reui6cr ds CFÂ.

o Dehnir co[ra e o qrE sçrá vcrificado. Àvalisr a oêc<sidsde & soliciraÍ opitliõês

tdcnicas dc funcionririos que náo panicipenl da Comissão.

8-3. EXECUÇÃO DÂ FTSCALTZAÇÀO

Apo{ crúecimcnto dss informações rcierentes ao cõntraro da gcqb e plânsjamento dâ

fiscslizâção, ôs fiscâls devsm iniciar a aüvidade de facalização, considerüdo os scguintes

rspcctos gerais c especíÍicos.

8J.r. .\SPECTOS Gr:RÂrS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLADoRTA GERAL Do MUNtcíPto

l:r"STRUÇ o NoRi\íÀTIVÁ N.. 03U 0t8
rrsc.lLtzaÇÀo e pREsrAÇÀo DE coNTÂs DE coNTRATos DE

cEsrÃo flRrvADos coM oRGANTzAçôEs soctÀs

Rcunir-s€, Íro inlcio da cxecução do conrato, c{íÍl os gêstorqs da Organizaçáo Social

para que sejsm êxplicd&r as rolin$ c expÊctâtivar do fiselizaçâo duflntê a cxccuçâo do

contrato.

Rcâlizâ! üsitâs periódicas nx dependências da OrganizaÉo Social para v8lidar sua

lodslizâçío e ê$ruallrê pâra âtcfldimcnto ao cortsüo.

Realizar inspcçôar regulares nos órgâos da prcfeirua ou eotidade§ & a&rinistra0no

indircta objclo do cortrsh d. gesl&, para ac,ompanhar a rcalização dos seÍviços e

glbsidis' §la opiniío sobrÊ a .dçqusçlo da prêtr@ do serviço.

Analissr os r€lfló.ios de desqnpcaho ehborados pels OrgalizaÉo Social considcrandô

os âspcctos fon ais, E compatibi,idâdc com o lrograma de úabâlho c tsmMni a ldsrência

das hformsçôes à rçalidâdê.

Rc€lslllr, em Üas dc reunião e em rÊlatório, crl.so nêc€§sáÍio, todas as oc{n€trsias que

s€jam p€rtincntÉú, além ê comulicar aos responsáveis pels cx€ÊuÉo do coltrato

qualquer saomúlis que seja detectd!. Dç'-em rcr rcgiíúldc tâlto os pontos de

rcgulrridade qu&to os qu€ evideftciâm o desajuge eIIl rêlação ao coatrgtsdq

detcÍmin&do o quc for nccessário à regularização der faltas ou dcfcitos obscrvados.

Fonnalizar os cÍit*ior cstrbolccidos pcla Comissão dc Avdiaçâo püe execuçto das

vrÍiEcâçõês necsrárias ao oumpÍimerto da fscalizaçlo (âmostrâ" universo,

F€rio{ticidsdc).

CoÍnunicar ao rÊspürsávcl da §ecretaris ou enüdade dt sdminishasio indircta os portos

de inconformidadc dctesrsdos. Âs d€cisõcs c providârcias que ülrrápassarem a

compdtrciE do tisel deverío sêI solicitsdas a seus supcriorcs em t€urpo hÉôil para Ê

adoção d8s medidss conv€niart€6-

Elsborar Íelarório csrsolklado intbrmêndo Es providências solicitadas pels Col[issão dc

AvalhÉo à coEtra{ada quafllo a êvcnluÊis desÊumprim€lros contÍdlsis c Es medidas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE S O FRANCISCO DO CONDE
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IN§TI{U NOR\i_ATÍVA N". r'3/20t 8
n§cÁLEÁçÃo E PREST.{çÀO DE CONT.{S DE CONTRA'rOS DE

GESTÂO FrR}í^DOS COL{ ORGÁr\rZ{ÇÔES sOCr^rs

adondas para o ru saneamerto. devBndo conter m$rifcstaçào da Comissào dc Avaliação

quânao à apÍoyâtão ou repÍovação das medid$ adoMas pela moratada

Ls!Êntar as informaçôcs necêssáris para subsidiar o útuhÍ do órgão ou da entidade

rcsponsáwl pelo cortúato de ge$&, ou s*vidor por elc derignado, na prcpsraçâo da

ptlsraçio de coflt8s so controle intêmo.

8.3.2. ÀSPECTOS COfiTttATUÀtS

Acomprisr o prazo dc vigàrcia do contraro, aledaodo a adminisua@ com

anlecedlncie de 90 (Íovcntr) dias, sobre seu tdrmino, para que sejam tomados as

providências cobÍveis.

Vedficár se a Organização Social atiagiu pclo m€nos 8fflo das meas definidss psra o

pcríodo arterior .o con§demr uma pos.sfvcl pmrrôBsdo do co rfio dc geslão.

83.3. COMPRÂS E COI-TRATAÇÔES

Confirmar sc a Organizaçlo §ociat publicou na imprcnsr e no Diário Oficial do

Município, oo prazo máxittro dc 90 (oovcrr.a) diss contadB da a.sinatrra do çonúato dc

ge«âo, reguhmento póprio cont€ndo os procedimertos quc adourá para a cônrstaa.lo

de erviços c obras neccssários à execuç& do confato de gàttão, bsm como para

comprss som einprego de racursos provenientes do Podsr Público.

AnaliaÍ s€ a OrganizaçIo Social segue scu Í.gulamenlo de compras. Êscolher,

periodicür€r[c de formr alatória, slguns proüsor dc comprs3 e ürlis8Í se rodos os

procadimelrto6 prcvistos no rcgulamcoro foram rc{reitados.

Vedficar ss os pÍeços dâs co trâtaçõ€s redidas p€l.s OrgaÍiiz4õ€s Sociais sâo iguais

ou ioferioes aos çonsçaotcs das Atas de Regisuo de PÍeçls e tabclas rÊferenciais vigentes

üo &trbito da Prcfeitul€, 66mpÍc cnr quc as espêcificaçôes dos irers contratados forem as
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I t§s't-R tr NORM^TM N'. 03/20llr
FIscALIz.{ÇÀo E pREs'r'AÇÃo DE coNT.{s DE coNTRATos DE

GEsrÀo FtRMADos coM oRGANIzAÇÕ[s soclÂts

mesmrs. EÍt situaçôcs cxctpcionais juíiÍic€dâs pcla Organização Social ao órgão ou

emidâdê con§dinte, eÍre podsrá autoriz$ oçondo os motivos da cxcepcionalidodc

pÍ€üamqnB I contrm8çtro,

ConfiÍmg' sê or scrvi§4s pr€$ados por tcrceiros eslo respaldados por contruos formais

firmadc cntrc a Organizaç§o §ocial e a ernprem respaniva.

Solicitsr, por arnostÍogem, ópiis dos contrato! firmldos pçla Orgallizaçfu §ocial corn

tcrcciÍos e ayaliar sc os sêrviçôs dâo scndo prcltâdo6 con&me pE€úodo. Con§dcdâÍ

prhaipalme,tc os sspecros Êfêrcntes Àr quanüdade dc pcssoss colltÍatadas, frcquênci&

quali<lade, praa e objero- Esscs sspcctos, e outros con!üqados relevaltcs pcla

CotIlissâo de Avaliâdo, dc.vaÍfu ser verificrdos através dc inspc{ôes regulsres.

Vcrinc{I, no inÍcio dô qcsuÉo ds iiscâlirasio e periodicsmenE durânte o pBíaçâo dos

§crviços a localiafão fisicn dss presradoÍas de seniços.

AvaliaÍ se l§ contrstaçõrá dc ôbras e scrviços, bem como Es comprâs com rccursos

pmva{isnt€s do MqÍlicÍpio de Sào Francisco do Condc foram prcccdidas de ampla

dlvulgsâo tro siúo dâ Or8âriz8çáo Social, Ds rcdc elettôÍrici intcfiet, de foÍmE I
pocsibilitrr a ofií8 públicr a intrrcssados. Es€{lh€Í. p€Íiodisâmente c d€ foÍma aleâtóÍis,

alguns proccssos dc compÍas p8ra confim8çilo.

Comultar, periodicamente. cm sitcs oficiair a siluâção cadasrsl d8s emprcsas

conÍatadas pels Organizagão SociEl nos Íis.6 Íbdarsl, esuduat e municipal. buscando

verific« a regularidade de§las, Cáso seja verificsdo alSuÍÍtâ gênd&tcia comunicé-la ao

Íitulú do órgro ou eütidâdÊ rcsponsávet pclo conu8ro de gestâo para quc sejam adotades

as dcvirlas proüdlrcias.

VeriÍicar a exisarcia da declmção dos dirig.fltcs da Orgaoiza@ dc qtrc no quadm

sociqádo d êmpÍÊsss cortrsldas pela Or8Énizsão Social nâo cor§am sônjuSps ou

p$Êotcs d. DhrorEs ou Coodbeirqs da Orgariza§lo. Adiciooal§€rte, selccioÍrsÍ

coouatos dí OrBâdzaÉo Socia.l com tstciros Ê corrÍiÍmâr, mcdiaolc c.nsolt& aos sites

dl Rec€ilt Fcdrral, oü JUCEB (ou outro quc se cquivelcato), sc dcatrc os scus sóçios aão
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PREFEITURA MUNIC!PAL DE O FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL OO MUT.IICíPIO

INSTRT]Ç O NORI!ÍÁTM li". 03/20ltl
FrscÁLIzAÇÀo E pREsrâÇÀo DD coNTÁ-s DE coN'r'RÁTos DE

GESTÀO FIRMAD0S CoM oRCANIZAçÕE§ SOCI,{S

corlstam sócios ou paÍentes dos dirigentas da OÍgârizâção Seirl. Atentar parâ I
eúsÉacia de eadereçe ou telefoncs comu&§ enrrÊ s OrgaÍrizaç5o Socirl e Es respeciivas

pÍesadorss dc sêrviçe, o que pode, iÍtdcpende GÍlsntc ds composição soclctária comum.

scr iudício de viaorlaçío eotsc s orSaniz4io c scuE pÍest dorÊs.

AvcriSust a êxisÍârcia da dcdoaçâo dos dirigpntes ds Orga[izâ{ào de quc cônjuges ou

porêüic aré 3' grau de Dir€tores ou Coaselheitos da Organiz4ão Social nâo são

costralâdos como p€ssôâE fisicâs,

Verificar x evcotuú subconudsçôes de stividada-fim esrayam prêyistas oo crntrEto dê

gestão ê, c§teo rhüdátlliste suponadas pcla anuência dâ s€s€todrcrtidâde munic.ipsl

contÉlante.

Auriliar, oo quc mubeí â Secr€mÍia su a Enüdadc ds AdminisrÍação irdiÍqô

rcsponsávcl pelo contrato de gcsio no preenchimento do "roreiro orientador para a

cmisCo dc Declsra§5o de Conformidâdc ds aros dc autorizaçlo dc dêspcsas" e do

'rotçiro oricnudor pam elriss§o dê DEllsrÉç{o dc Conformidade na fase de iiquidação da

dÊsp€sr".

EJ.4. PRtrSTÂÇÃO DE CONTA§ DÂ ORCANIZAÇÀO SOCIÂL PARÂ O ÓRGÀO OU

ENTIDÀDE COMRÁTÂNTE

Avaliur se mdos os documentos cxigidos para pÍB§fiaçtrô de contás conformÊ disposto no

irem 5.1, crnstam do pÍoclsso da presuçâo dc conus elaborade pela Organizaçâo Social,

Conferir e conciliaç.âo bancária com os cxtratos bancários dô pcríodo, ús!rv.ldo ss os

saldos estão çoeÍÊnÍes. Âte{trr püa a çompletude dos exusras bmúrios, de forma quc o

saldo apres.ntando no exbaro atual seja igual ao saldo Rnal do cxtrâto rprtsertado na

prÊ§afâo de contãs imÊdiflâmentc anerior.

Âvcrigur s€ a Organizaç.io Social udliza apeÍus â conls bancária sspecifica paÍa

movimeDtaçlo dos reâsss§.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE O FRANCISCO OO CONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

INSTRUÇ o \oRlríATIvA N.. 03n0lE
rtscALrzÂ

c&§T
çÀ
Áo

O E PRESTÁÇÃO DE COi\'TA§ DE CONTRÁTOS DE
FtRMÁDos coM oRGÂrytzAÇÕEs socLAIs

Confirmar ser a aplicaçÀo obrigâóriâ do srldo dos Ír§{rsos finrnceiros está sendo feiu

conform€ ddermiàa a legislação.

At€-ntú psÍs exisiêaêia dc ernprestimos roEe contsaros de gcsrão firmados pela

OÍganizeçâo Social ns ârnbito da PÍ€frirura dc Sâo Francisco do Conde, pÍática eía quÊ

dwe s€r êvitâda. Na exiíência dc cvcnÀuis situaçõ€§, solicite conciliaçâo com

idcffificâçb dos contEtos devedorcs e dos coÍtraros sred!ÍGs, de modo ô veÍifictrr se o

saldo lÍquido é zcro, AdicioElrnctltc é possl!'€l quê s€ coÍrfirE os saldos da corrciliaç§o na

prcsrÂção dc contâs de cáds co rab.

vcrificar sc os \,alorês dos rcpasses rcccbidos p€las Organizrçôcs Sociais estão de scordo

com o pÍÊ'istg no çÍonogrâInâ de dcscflbolso êttlbclecido pam o contralo.

Avaliar E nçcessidôde de sc eidiva, o pÍóximo rÉpasse nos sssos eventrrsis de â

Orgânização §ocial contar com saldos signiÍi§{tivos ainda o.lo uriliz{dos,

VcÍificaÍ sc todos os ileDs ds Rclastu dê Pagâmentor âpÍescntdos na prsação de

contrs €íâo devidamente acoüpstliâdoi peks cópias dr respecliva dooümertrçIô

süpoÉe (nots fiscal, rEcibo dc prgamoto de autônomo),

AyâtiâÍ sc â3 dcspçsas listsdas nE RelEÉo d€ PrgEmentoÊ sgo viDcÀhdss ao objeto do

cotlrato, dlntmdo p&, 8 existCncia dê dEsp€sas não previs{a§ na plElilhs de çustos do

contmto.

Âveriguar se ss dspe3ss rdminisíÍarivrs aprcscntdas pcla Otganizsçâo sbcial cs eo

drnbo do limitô pçÍse ual &êfilinado Do conrato da ge§ão.

RcálizâÍ un çxame criterioso dos documcntos fis{sis EprEsentado§ trô5 prÊ§taçõas de

con&q sicntrndo, prircipslmêüte, para:

o A dâtl do documelto mincide com o pcríodo so quEl sc cstá pre§târdo conta§,

ô O dêltirEtário é s OrgBnizaç3o Socisl,

ô A not8 fi!.âl n& esú çrncelads-

ê A d€-sçdção do serviçdprodub es{á clard e dctâlhadÀ

e Dosrmc!!ô sc aacônua s€m rasura3-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

r\STR O NORMÁTIvA N" 03/20I8
FISC.AI.IZAÇÃO E PRESTÁÇÃO T}E COIT'TA§ DE CONTRÁTOS DE

cÉsTÁo FIRrltADOS COní ORGANIZÁçÓES SOCIAIS

Nâo existéncia de documentos aprêsentados em duplicidadc.

Vedficü se 03 rcpagsss rcalizglos qstão suportados pcla 8Ínêscnrâ@ dâ prestaçfu de

coías arterior dêvida$enL rpmvada.

Tomar caúccirneolo e atompanhar as recomendrçõs trrlitidás pcla ContÍolsdori! Gcral

do Muôicigio s Tribunal dc cortâs do Município, para exames realizados no contÍsto dê

g€srãô o qu8l fiscÁlizeD. No que mmperir À fiselizssão. adour proúdêacias para

concçâo dos problcanar lcvarlados e para wiiâr reincidôociss.

Avali!Í sc a Organüa$o Socisl cstrÁ rcspeitando a veda$o dc cobrança dc taxa de

adminislração, monitoÍam.oto, acompsnhameílto, gü&ciâ ou similsres câso eslq exlça.

Emitir prrccer fraal de gnálisa fissnceira informando sobrc a adequação dos valorcs de

rcceltrs e desPesas aprcscntados com os documcIltos compÍobalóri6 e sua vinculação ao

cootÍato dc gÉtfo, c sob,r À cxisrênsia dê p.ídêlrcias de asFro financciro ainda não

solucionadas pcla Orgsnizaçâo Social,

8J.í RECUR§O§ UUMÀNOS E OBRIGAÇÔE§ TRÁBÂLHISTÂS E

PREllDEiiCIÁRT.AS

Verificar sc os valores, limitÊs c critérios de remun€raÉo de dlÍigeater e dc empregados

das Orgenizaçôcs Sociai6 estâo dc scordo com o dcfirido no comato de gcsrão, por mcio

de côIt§llra à folltâ de fsga!trslto.

VeriÍicar se Conrelheiros ou Diráores estão exeÍ€sldo ouu8 atividEde remurerads na

me§me e idâd€, qleíardo à sccrrraÍielenridrd€ müicipll cortsalante ac€iç8 ds

nccêssidsdc dê dcscaotiauidade dcssa prática-

Realizar inspeções periódicas a iim de c.crtiÍicEr-sa dls &equêaqiss dos funcionârios

prcüsta do con&alo de gcstitro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL OO MUNICÍPIO

II(STRL o tri o IL\.L{TIVA N". 03/2018
FrscALlzÂÇÂo E pREsr^ÇÃo DE coNTÂs DE coNTRÂTos DE

cEsrÁo FIRMADoS co t oRGÁNIzAÇôF^s socl.{s

verificãÍ a oco{rência de faltss ou holls rabalhadas a mcnor, comparando a planilha dc

contmlç com I folhs de pagam€Ílto, ef€tsando. sc for o caso, glosa do repasse-

Avaliü se es informaçôes dos colaboradorês c ernpregados drs Or3snizaçôês Sociais

çstto atusli?ádas no CNES (C€dasúo Nacionsl dc 8stsbelffimêrto de Saúde), no caso

dos coÍ|i]atos de gesrÍô da s @.

Avaliar se o sâldo da corta bancrária específica para repasses a tltulo d. prôvisiooam€nto

pam vcÍbas r.scisórias c ancaÍEos k8bôlbistas esüá comp8rlvêl corE repiss€s cfeúvados,

Y€ri6cár se E comês*o de bcacüoios concedidos âôs cÍnprepdos c6[á dc asordo çom o

prÊüso no Cortrrto dc Gestão.

Conferir. por ülosragÊnL os l,alôrês das Enotagões nÃs Csíeir$ de Trabalho e

Previdênciâ Sociâl (CT?S) dss rmprêgados, verificsndo se clas csincidcm com os

valores da planilha de cuío do contiato.

Rcalizar, por meio dc &nosüagrm, corevisla Junto sos empregsdos dc modo a l-erificar

sÊ E êmtrrss eíá pagsn{ro saláÍio, fériag, 13'salário, vale mnspo(c e vgle-alimcnlsção,

quando oabívcl.

VedÍrcar as guias de rccolhimÊnto dos encslgos s&fltândo Pâ.a súerticidsde c cxaridâo,

cqnÊonundo com iúormqôs da folhs de pagaÍrtcnto e verificando 8 auÍrnlics{io

mec{nica do pagamemo.

Confiruur sc os rccolhtnfitos dc tribuúos e eacslgos Ês(lo sêndo realizados dÊntro do

prazo logal e, consequelt€írictttÊ, scm multss ejuros.

ÂvaliEr. se po$ívcl, se oe salários pagos respeitam os piros cstabclccidos pam âli

Espectivas categori!§-

Avaliar se há similaridâd€ entse os sôláÍios praricâdos pels organizaç& social para uma

mesmâ §ltego.is.

Mantcr arualizdo um co mlc dás ccíidões rl€gativas {INSS, FGTS, tÍibutos fedücis,

61a&r8is e municipeis) fra!-€s dc consult8s a rit€s. Atülsr p$a o vencimtnto dc cada

tipo de srnidão.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE S O FRANCISCO DO CONDE
coNTRoLADoRtA cERAL Do MUNrclPto

IN§TRUÇAO NOIIVÁTIVA N", 0J/2018
rrsceltzlÇÂ

cEsTÀo
o E PRESTAÇÂo DE CoNTAS DE coNTRÂl.os D
rIR\rADos cot\{ oRGÂ^'tzÂÇÕEs socI^rs

veíificar a utiliTrção de uriformes e üachfu de ideÍttificnçào pêlos cmpregalos, quando

previso err contr-âto.

VeriÍicar a utilização tlos cquipmcntos de segurança do Eabslho pclos emprcgados.

qusndo pÍcviso efi ao.lu*o

8.3.6. COtiTROI,E P.{.TRrLIONrAL

Vcrificrr s€ os bcDs adquiridos pela Orgmiz&ão SGial estào s€rdo ulilizados conforme

o objÊair.o socisl dc sus EquisiÉo,

Avaliar s a OÍganizÁ{ão mEntéfi controlc efÊtivo sobre a utilização e movimcnração dôs

bcos permucnce,

Verifiçar sc todo: os bens adquiridos pela Organizaç5o Social foram iavenudados pelo

ór!ão ou erlridadc muniÊipal cutrararte por meio de ilvenúrio individuslizsdo dos bels

adquiridos contordo tspesifitáção c númcro do blm junto ao ór8ào contÍ8taote, emilido

pclo Sistertrs dc CmtÍole dc Bers P&rimoniais.

8.r.7. ÂVÂLr11ÇÃO D..A.S rIET,lS

Avaliar o rcal cumprimcnto das m€íâs p.e-€stlbelecídas e a ad€qur{fu dos indicadorcs

spÍÊertâdos ptlE OBrnização Social, conforme a seguir:

e Validar os d0d6 conststes do irlrtÍümsrto de cootÍole consolidado da

Orgadzaç&: Social m€diàlte soD.Êonro çom 8s plaÍrilhts alalídcas que scrviram

psrs a sua consolidrçAo, corferiodo as som&s.

ê Vedncâr se os valorçJ inform8dos pars n metr êsrto Íç5gâldidos de

fuumeffaçio suporte que comprovc I gcrsçâo dcssês núrteros.

e Validar r vcrscidsde das infoÍmssõcs ap.es€fiad&s na documentaç{o suporte

analisda, através de iüspeç{€s llsicâs (ou ouuos tcstes).
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FIs(IALIz{çÃo E PRE§TAÇÃo DE CoNTÀs DE coNTRÁTos DE

cmrÂo rrnuenos coM oRcAvzAÇÕEs socltts

ê ConfrrmEr sc s âpuraçâo d8 mcte é Íêalizada d€ acordo com os crit{rios

eqabelocidos no contsaro dc EÉsÉào (fórmula de cálculo, mcrodologia de

apuraçáq periodicidadc).

o AvrliaÍ sê os Íequilitos de qualidadc previsos pora s metm csÀo s€ndo

cmpridos.

e Revisar anüâlmente as metas. com o iotuito dc vcriÍiçqÍ a nccê$idâde dc

melhoria

o ÊlaborâÍ rBlâtôrio Íingl conclusivo conendo âvali.ção dos Égllradôs alcançados

qusnro aos objctiros prcposros e o pcttcntual dc metr! alcançsdâs c não

alcançadeg ilformrndo os motivos no c.so do rão úingimclllo da3 tftêtas,

8.3,8. IVIÁNUTENÇÃO DOS REQUI§MOS DE QU.{LIrlCAÇÃO

VeÍilicar r a enridade mântém os rcquisitos necessários para a qualiÍicoção como

&ganizrçfo Sociú Dcntrc ou§os, atcntar paÍa 6 segulntôs:

e Verificor a cxisÉncia dc publicsto no Diário Ofieial do Município ds Sâo

Franciiço do Col}de do balanço anual do últiÍIto exerclcio eocrrmdo, anterior ao

êncôr.smrotô do co ralo refere e ao pGrlodo I s€l ceÍtificàdo, acompanhado de

peêcã do3 iuditorçs indep€ndátes, cáso cã.ista,

e Vcrificar os docüÍBÊntos compÍobatóriôs dc quc 8 entidad€ mtntém, em sq!

quadm de pcssüal, profissionsis com formaçio cspecíficE PârÀ gcíâo de

atividEdrs s scrcm descnvolvidas na áIca dc stuaçâo pEra qual foi conccdide a

quâli6câção.

Verificar, p,eriodicameÍt€, o desenrpenho da OrgâdizaÉo So€i8l em oütros Municípios,

Fstsdos elou Unitro. C{so a emidade for declarada inidônea para contrrtar e/ou suspensâ
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FISCÂLIZAÇÃO E PRESTAçÀO DE CONTÂS DE COJYTRATOS DE
GESTÃ() FrB"\{ÂDOS COM ORC^NrZÀÇÔES SOCrÂlS

ternporariamente dc pârticip$ em liçit ryão por âlgim dclcs, informar à

§ecrcrff is./eotidâd€ crrntrstante para os providências cablveis.

9. S.ANÇÔE§ ADtrtINI§TRATIvAS

Pelo descumprimcnto toüâl oü parciâl dc obrigaSo rssumida no prograna de tnbalho c

no Csltralo de Gestlo, o Coriralanl! podcú scm prcjuízo da responsobilidade civil e criminsl

quc couber, aplicar as seguint€s sânçôcs prsyistas no artigo 87, combin do colI o ânigo I16, ds

Lei no 8.666/183, garurtida prévir defesa:

I - Âdwrt&cia;

ll . Multa dc mota oo vslor de aré t% (urn por ceÍto) por dia útil sobÍe o valor do

Conrâto dr Gesâo ou, sc fior o crsr, do saldo nio areodido do Cônlrato de Gesão;

fll - Multâ dc rté 20% (viffe por ceoto) soke o vdor do Consdo dc Gestão ou do sâldo

nilo atcndido do Cooúaro de Gc-qâo, conforme o csso, c, resp€clivamcntc, nEs hiÉrcses d€

dcs€umprirne o total ou parcial da obrigaÇlo. inclusive nos c8sos dc lescisâo por culpa da

Contratôdâ:

lV - Suspcnsào iemporáris de pârticipaçàü em licit8çào e imp€dimcnto de conÍrâtar com

r Adniristragâo por pnzo não supcrior a 02 (dois) anos;

V - Declaraçb dc inidoncidade para licitar ou conkatar corn ê AdÍlilislração Públicsi

VI - Peíds dc qsallficsçâo cômo organiz8ç{o social no âmbito do Município.

Esâ m€§tls Cláus1lln destâcé quc:

A imposiçêo das sanções sdministEtivãs previstss depcnde{ da gravidedc do fato que as

motive, colsid€cadcs as circunstâncias objelivos rçlacionadas ao câso concrolo.

Ás sânçõcs previstas õos incisos l, lV e v podrrâo sêr apliesdss juffámente com aquelas

pÍevisrrs not ilcisos Il, tll e Vl e úo cxclutm a posibilidsdc dc rescisão unilatcral do

Cortrsto dc Gcst o, garantida delesa previa ao intcressado.
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-& INSTRT] O NORYATIVA N". 03,'018
FrscÂLrz^ÇÂo E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONTRATOS DE

GE§TÁO HRMADOS COM ORGAT{IZÂÇÕES SOCIATS

As muhs prÊvistas nos incisos ll c lll nilo possulJn csÍdrcr compensttório. q assim, o

scu pegamêíto úo cximirá a Conratada da responsahilidade pelas perdas c danos

dccorrcnrcs das int4õc cometidas.

ro.o. LEcrsLAÇÂo Apt,tcÁlrl-

Neíc ilcm Í€hcionamos a Lci n". 45ú,/2016 guê dispõe sobê o Pmgrâma de OÍganizsçôcs

Sociâis, rcgülalllendâ pôlo Dccrtio Ír". 1903, d€ 09 d6 f€t€rciro dc 2017, o aÍt. 10. inciso l, da

RcsoluÉo n". 1.120 dr 2l dc dezcmbro de 2005 do TCM/BA c Resoluçõcs a", 1269DA08 e

1290/2010, ranbém daquela Conc de Conrel

Devcú ser scguidE também, a legislação aplicrivel aos seus con&ato§" rccornendEodo aas

integrrnEs dE CFA que toüÊm corh€rimento dç todo o conteúdo.

ll.0. APLICÂÇÂO IIrEDIÂTA DO ]|ANUAL

Ás orienlâçõcs quanto sos proccdimentos adotados no proccsso dc fiscalizaçáo e

pre§aÉo de coÍta6 já dcvrÍão sÊr obscrv8das p6las Secrcadas Gctoras e pelas Comissões de

FisráUzÉçito c Ávaliaçio dffi coÍrçatos de gostão an vigência â época da publhaçâo desse

Manual.

llssa hsn ção Nomâtiva snt.a crn yigor nâ dara de sua publicaçâo.

CONTROLADORIA GERÀL DO MINICIPIO Og SÀO DO CONDE. 26 de
junho de 2018.
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