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PODER EXECUTIVO
DECRETO N.º 9.089, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

REGULAMENTA A LEI FEDERAL N.º 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA, Prefeito Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no
desempenho de suas atribuições legais, e considerando os autos constantes do Processo n.º
17593/2017,

D E C R E T A:
Art. 1.º - Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de
2014, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Barretos.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2.º - As parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações
da Sociedade Civil (OSC) terão por objeto a execução de a�vidades ou projetos e serão
formalizadas por meio de:
I - termo de fomento ou termo de colaboração, quando houver transferência de recurso
financeiro; e
II - acordo de cooperação, quando a parceria não envolver a transferência de recurso
financeiro.
§ 1.º - O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja
concepção seja das organizações da sociedade civil, com o obje�vo de incen�var projetos
por elas criados ou desenvolvidos.
§ 2.º - O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja
concepção seja da Administração Municipal, com o obje�vo de executar projetos ou
a�vidades por ela criados ou desenvolvidos.
Art. 3.º - O Poder Execu�vo adotará procedimentos para orientar e facilitar a realização de
parcerias e estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir objetos, metas, custos e
indicadores de avaliação de resultados.
§ 1.º - O Poder Execu�vo publicará manuais que contemplem os procedimentos a serem
observados em todas as fases da parceria, para orientar os gestores públicos e as
Organizações da Sociedade Civil, nos termos do § 1.º do ar�go 63 da Lei Federal n.º 13.019,
de 31 de julho de 2014.
§ 2.º - Os órgãos e as en�dades da Administração Municipal poderão editar orientações
complementares, por meio de O�cio do Secretário Municipal ou Dirigente da en�dade
competente, de acordo com as especificidades dos programas e das polí�cas públicas
setoriais.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

Art. 4.º - O acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias entre o Município de Barretos e as OSCs para a consecução de finalidades de
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interesse público e recíproco, que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
Art. 5.º - A celebração de acordo de cooperação poderá ser proposta pela Administração
Municipal ou por OSC.
Art. 6.º - A celebração de acordo de cooperação poderá ser precedida de procedimento de
manifestação de interesse social, observado, neste caso, o disposto na Lei Federal n.º
13.019, de 31 de julho de 2014, e neste Decreto.
Art. 7.º - Conforme norma do ar�go 29 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014,
fica dispensada a realização de chamamento público para a celebração de acordo de
cooperação, desde que o objeto NÃO envolva a celebração de comodato, doação de bens
ou outra forma de compar�lhamento de recurso patrimonial e mediante jus�fica�va prévia
do administrador.
Parágrafo único. Na hipótese que o acordo de cooperação envolver compar�lhamento de
recurso patrimonial o Secretário Municipal ou o Dirigente de en�dade da Administração
Indireta, deverá realizar o chamamento público, observado, neste caso, o disposto na Lei
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e neste Decreto.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 8.º - O Procedimento de Manifestação de Interesse Social é instrumento por meio do
qual as OSCs, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao Poder
Público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público
obje�vando a celebração de parceria.
Art. 9.º - As propostas de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, devem:
I - ser dirigidas e encaminhadas aos Secretários Municipais ou Dirigentes de en�dade da
Administração Indireta competente em função do objeto da proposta;
II - observar, os seguintes requisitos, dispostos no ar�go 19 da Lei Federal n.º 13.019, de
31 de julho de 2014:
a) iden�ficação do subscritor da proposta;
b) indicação do interesse público envolvido; e
c) diagnós�co da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando
possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos bene�cios e dos prazos de execução da
ação pretendida.
Art. 10 - Recebida a proposta, o Secretário Municipal ou Dirigente da en�dade verificará o
atendimento dos requisitos do ar�go 19 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014,
e, no prazo de 30 (trinta) dias analisará sua admissibilidade, podendo indeferir a proposta
ou determinar sua publicação no sí�o eletrônico da Prefeitura Municipal de Barretos.
Parágrafo único. As propostas serão man�das no sí�o eletrônico da Prefeitura Municipal de
Barretos pelo prazo de 06 (seis) meses.
Art. 11 - Após a publicação, e, verificada a conveniência e a oportunidade para a realização
do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o Secretário Municipal ou Dirigente
da en�dade determinará sua instauração, para oi�va da sociedade sobre o tema, por um
período de 30 (trinta) dias, para posterior decisão sobre a sua aprovação e possibilidade de
realização de chamamento público.

§ 1.º - Aprovado o Procedimento de Manifestação de Interesse Social, para a celebração da
parceria o chamamento público far-se-á por meio de edital, que indicará, entre outros
elementos:
I - o objeto da consulta;
II - as condições para par�cipação dos interessados; e
III - as datas, prazos, meios e locais de apresentação de propostas.
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§ 2.º - O Procedimento de Manifestação de Interesse Social será realizado por comissão
especial, composta por pelo menos 03 (três) servidores públicos, a ser cons�tuída pelo
Secretário Municipal ou Dirigente da en�dade interessada.
Art. 12 - Poderá ser realizado Procedimento de Manifestação de Interesse Social conjunto
entre Secretarias Municipais ou en�dades da Administração Indireta, caso o objeto da
consulta envolva competências desses órgãos.

CAPÍTULO IV
SEÇÃO I

Do Plano de Trabalho

Art. 13 - No Plano de Trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração,
termo de fomento e acordo de cooperação, deverá constar as seguintes exigências:
I - objeto da parceria;
II - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
com a a�vidade, com o projeto e com as metas a serem a�ngidas;
III - descrição das metas a serem a�ngidas e das a�vidades ou projetos a serem executados;

IV - a forma de execução das a�vidades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles
atreladas;
V - a definição dos parâmetros a serem u�lizados para a aferição do cumprimento das
metas;
VI - o prazo para execução do objeto da parceria;
VII - o valor global para a execução do objeto;
VIII - a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das a�vidades ou
dos projetos abrangidos pela parceria;
IX - a descrição do obje�vo geral e dos obje�vos específicos da parceria; X
- a descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria; XI -
a descrição de metas quan�ta�vas e mensuráveis a serem a�ngidas;
XII - a definição dos indicadores e dos meios de verificação a serem u�lizados para aferição
do cumprimento das metas e avaliação dos resultados;
XIII - as ações a serem executadas para o alcance das metas, dos obje�vos e dos resultados
da parceria;
XIV - o prazo para a execução das ações e para o cumprimento das metas;
XV - a forma de execução das ações, iden�ficando a metodologia a ser aplicada;
XVI - o método de monitoramento e controle das ações a serem executadas;
XVII - cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações a serem
executadas;
XVIII - público alvo; e
XIX - dados cadastrais da OSC, de seu(s) representante (s) legal (ais) e do responsável
técnico pelo projeto ou pela a�vidade abrangidos pela parceria.
§ 1.º - A previsão das despesas de que trata o inciso VIII deste ar�go, deverá incluir os
elementos indica�vos da mensuração da compa�bilidade dos custos apresentados com os

preços pra�cados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como 03
(três) cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas
ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
§ 2.º - É admissível a dispensa dos procedimentos previstos no § 1.º deste ar�go, nas
seguintes hipóteses:
I - quando se tratar de profissional ou empresa que seja prestador regular de serviços para a
OSC, desde que previsto no Plano de Trabalho e que o valor do contrato seja compa�vel
com os preços pra�cados pelo mercado;
II - quando não exis�r pluralidade de opções ou em razão da natureza singular do objeto,
mediante jus�fica�va e comprovação; e
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III - nas compras eventuais de gêneros perecíveis, realizadas com base no preço do dia.
§ 3.º - Não se aplicam aos acordos de cooperação os incisos VII e VIII do caput e o § 1.º
deste ar�go.
§ 4.º - As Secretarias Municipais poderão acrescer às hipóteses dos incisos do caput deste
ar�go outras exigências que julgar conveniente constar no Plano de Trabalho, desde que
não contrarie o ordenamento jurídico vigente.

SEÇÃO II
Do Chamamento Público

Art. 14 - A celebração de termo de colaboração e termo de fomento será precedida de
chamamento público, ressalvados os casos excepcionados pela Lei Federal n.º 13.019, de 31
de julho de 2014.
Art. 15 - As Secretarias Municipais e as en�dades da Administração Indireta ins�tuirão, por
Portaria, comissão de seleção para a realização do chamamento público, observado, quanto
à sua composição, os requisitos e impedimentos dispostos no inciso X do ar�go 2.º e no §
2.º do ar�go 27 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.
§1 .º - O membro da comissão de seleção, sob pena de responder administra�va, penal e
civilmente, deverá ainda se declarar impedido de par�cipar do processo de seleção quando
for cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos administradores da
OSC ou quando sua atuação configurar em qualquer outra situação de conflito de interesse.

§ 2.º - Entende-se por conflito de interesse a situação gerada pelo confronto entre
interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse cole�vo ou influenciar,
de maneira imprópria, o desempenho da função pública.
Art. 16 - Na instauração da fase interna do Chamamento Público, as Secretarias Municipais
autuarão Processo Administra�vo, devendo ser instruído com a seguinte documentação
datada e assinada:
I - jus�fica�va para realização do objeto pretendido;
II - jus�fica�va e demonstra�vo dos parâmetros adotados para a indicação do valor de
referência, se termo de colaboração ou do teto, se termo de fomento;
III - �po de parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação;
IV - objeto da parceria;
V - declaração do ordenador de despesa e impacto orçamentário-financeiro, nos termos do
ar�go 16 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000;
VI - reserva orçamentária;
VII - sempre que houver o financiamento parcial ou total com recursos federais ou estaduais
para a parceria, deverá ser incluído o convênio ou outro instrumento jurídico ou ato
norma�vo que respalde o repasse de recurso;

VIII - termo de referência, contendo no mínimo as seguintes informações:
a) modalidade de instrumento jurídico adequado para a parceria;
b) definição clara do objeto e metas quan�ta�vas a serem a�ngidas;
c) público alvo;
d) obje�vo geral e obje�vos específicos da parceria;
e) resultados a serem alcançados;
f) indicadores a serem u�lizados para a aferição do cumprimento das metas e os meios de
verificação;
g) prazo para execução da a�vidade ou do projeto;
h) forma e periodicidade da liberação dos recursos;
i) critérios obje�vos de seleção e julgamento das propostas;
j) metodologia de pontuação e, se for o caso, o peso atribuído a cada um dos critérios
estabelecidos;
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k) critérios de desempate;
IX - minuta do edital de chamamento público ou jus�fica�va para sua dispensa ou
inexigibilidade;
X - parecer da Procuradoria Geral do Município acerca da minuta do edital ou da jus�fica�va
do Secretário Municipal para dispensa ou inexigibilidade da fase externa; e XI - atender
outras formalidades aplicáveis a cada caso específico.
§ 1.º - Quando se tratar de Chamamento Público para celebração de termo de fomento, as
informações de que tratam as alíneas “b” a “g” do inciso VIII deste ar�go, serão
apresentadas no Plano de Trabalho elaborado pelas OSCs par�cipantes do processo de
seleção.

§ 2.º - Não se aplicam aos acordos de cooperação as exigências previstas nos incisos II e V a
VII do caput deste ar�go.
Art. 17 - O edital de chamamento público observará quanto às suas disposições, os §§ 1.º e
2.º do ar�go 24 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, conforme segue:
I - O edital do chamamento público especificará, no mínimo:
a) a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
b) o objeto da parceria;
c) as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
d) 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;
e) o valor previsto para a realização do objeto;
f) as condições para interposição de recurso administra�vo;
g) a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;
h) de acordo com as caracterís�cas do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos;
II - É vedado admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter compe��vo em
decorrência de qualquer circunstância imper�nente ou irrelevante para o específico objeto
da parceria, admi�dos:
a) a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com
representação atuante e reconhecida no Município; e
b) o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de
a�vidades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas polí�cas setoriais.

§ 1.º - O Edital de Chamamento Público será publicado na íntegra no sí�o eletrônico da
Prefeitura Municipal de Barretos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do
recebimento das propostas.
§ 2.º - O aviso de Edital de Chamamento Público será publicado na Imprensa Oficial do
Município - Jornal Folha de Barretos, no mesmo prazo previsto no § 1.º deste ar�go,
contendo pelo menos os seguintes elementos:
I - números do Edital de Chamamento Público e do Processo Administra�vo; II
- Secretaria Municipal ou en�dade da Administração Indireta;
III - objeto;
IV - prazo, com data e horário, para recebimento das propostas; e
V - forma de acesso à íntegra do edital.
Art. 18 - O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a
homologação dos resultados.
Art. 19 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.
§ 1.º - As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento
estabelecidos no edital.
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§ 2.º - Será eliminada a OSC cuja proposta de plano de trabalho esteja em desacordo com
os termos do edital.
§ 3.º - Quando as instalações forem necessárias para a realização do objeto pactuado, as
condições �sicas e materiais da en�dade devem ser validadas pela comissão de seleção
através de visita in loco, a qual poderá ser auxiliada por outros técnicos do Município, se
necessário.
Art. 20 - Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de
recurso, o resultado defini�vo do chamamento público será homologado pelo Secretário
Municipal ou pelo Dirigente de en�dade da Administração Indireta responsável, e divulgado
no sí�o eletrônico da Prefeitura de Barretos.
Art. 21 - Não se realizará chamamento público:
I - para a celebração de termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos
provenientes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais;
II - para a celebração de acordos de cooperação, exceto se seu objeto envolver a celebração
de comodato, doação de bens ou outra forma de compar�lhamento de recurso patrimonial,
hipótese em que a realização de chamamento público é obrigatória, observando-se o
disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e neste Decreto;
III - nas hipóteses de dispensa previstas no ar�go 30 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de
julho de 2014; e
IV - nas hipóteses de inexigibilidade previstas no ar�go 31 da Lei Federal n.º 13.019, de 31
de julho de 2014.
§ 1.º


