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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  

Atos do Prefeito 
DECRETO Nº 13.996/2021 
REGULAMENTA A LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, PARA DISPOR 
SOBRE REGRAS E PROCEDIMENTOS DO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS 
CELEBRADAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. 
O PREFEITO DE NITERÓI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 
Disposições preliminares 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das 
parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as organizações da 
sociedade civil de que trata a Lei nº 13.019, de 2014. 
§1º As empresas públicas e sociedades de economia mista não atendidas por este 
decreto deverão observá-lo, no que couber, até a edição de seus regulamentos 
próprios. 
§2º O disposto neste regulamento não afasta a possibilidade de que sejam celebradas 
outras parcerias com particulares, com vistas ao atendimento a outros interesses 
públicos, com base no art. 116 da Lei nº 8.666/1993, quando não houver disciplina 
legal especial aplicável à parceria que se pretende firmar. 
Art. 2º As parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da 
sociedade civil terão por objeto a execução de atividade ou projeto e deverão ser 
formalizadas por meio de: 
I - termo de fomento ou termo de colaboração, quando envolver transferência de 
recurso financeiro; ou 
II - acordo de cooperação, quando não envolver transferência de recurso financeiro. 
§ 1º O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja 
concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar 
projetos desenvolvidos ou criados por essas organizações. 
§ 2º O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho 
cuja concepção seja da administração pública municipal, com o objetivo de executar 
projetos ou atividades parametrizadas pela administração pública municipal. 
Art. 3º Para fins deste decreto, além das disposições contidas no artigo 2º da Lei nº 
13.019, de 2014, considera-se: 
I – Minuta de Plano de Trabalho: documento elaborado pela Administração Pública 
Municipal e constante como anexo do Edital de Chamamento Público; 
II – Proposta de Trabalho: documento apresentado pelas organizações participantes 
durante a fase de seleção do chamamento público; 
III – Plano de Trabalho pormenorizado: documento apresentado pela organização 
selecionada durante a fase de celebração do chamamento público; e 
IV - Plano de Trabalho aprovado: documento aprovado pela Administração Pública 
Municipal após o chamamento público e que regerá a parceria a ser celebrada. 
V – Órgão responsável pelo chamamento: órgão da Administração Pública Municipal 
direta responsável pela publicação do edital de chamamento público, pela condução 
da fase de seleção e pelos atos decorrentes; 
VI – Órgão responsável pela parceria: órgão da Administração Pública Municipal direta 
responsável pela parceria a partir da fase de celebração, abarcando sua execução; 
VII - Administrador Público: dirigente máximo do órgão responsável pela parceria. 
Parágrafo único. Todas as competências previstas neste Decreto relativas ao 
Administrador Público poderão ser objeto de delegação a outros órgãos ou titulares, 
desde que não haja impedimento legal, seja conveniente e sempre de forma 
fundamentada em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial, vedada, em qualquer caso a subdelegação. 
Art. 4º O processamento das parcerias que envolvam transferência de recursos 
financeiros será realizado, preferencialmente, por meio de plataforma eletrônica. 
§ 1º As parcerias celebradas por empresas públicas e sociedades de economia mista 
prestadoras de serviço público poderão ser processadas em plataforma eletrônica 
própria. 
§ 2º O processamento das parcerias realizadas no âmbito de programas de proteção 
a pessoas ameaçadas está dispensado da aplicação do disposto neste artigo. 
Art. 5º A administração pública municipal, através da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG, 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. 
§ 1º A SEPLAG 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, inclusive no tocante à prestação de contas, nos 
termos do § 1º do art. 63 da Lei nº 13.019, de 2014, que serão disponibilizados em 
meio eletrônico oficial, em conformidade com as normas de controle interno e externo.  
§ 2º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal poderão editar 
orientações complementares, de acordo com as especificidades dos programas e das 
políticas públicas setoriais. 
§ 3º As ações de comunicação afetas à operação da transparência serão coordenadas 
pela SEPLAG. 

Seção II 
Da capacitação 

Art. 6º Os programas de capacitação serão coordenados pela Escola de Governo e 
Gestão - EGG, priorizando a formação conjunta de gestores e servidores públicos, 
representantes de organizações da sociedade civil e membros de conselhos, 
comissões e comitês de políticas públicas. 
§ 1º Poderão ser ministrados cursos específicos de capacitação por instituições de 
ensino ou organizações da sociedade civil, coordenados pela EGG. 
§ 2º Os programas de capacitação de que trata o caput deste artigo deverão garantir 
acessibilidade às pessoas com deficiência. 
§ 3º A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o 
exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas neste 
Decreto. 
Art. 7º A administração pública adotará as medidas necessárias, para assegurar, tanto 
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na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e 
tecnológicos necessários, a capacidade técnica e operacional de que trata o caput do 
art. 8º da Lei Federal nº 13.019, de 2014, nos limites da programação orçamentária e 
financeira de seus órgãos ou entidades.  
Seção III 
Do acordo de cooperação 
Art. 8º O acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam 
a transferência de recursos financeiros. 
§ 1º O acordo de cooperação poderá ser proposto pela administração pública municipal 
ou pela organização da sociedade civil. 
§ 2 º O administrador público é a autoridade competente para firmar o acordo de 
cooperação. 
§ 3 º O acordo de cooperação poderá ser prorrogado de acordo com o interesse 
público, hipótese que prescinde de prévia análise jurídica. 
Art. 9º São aplicáveis ao acordo de cooperação as regras e os procedimentos 
dispostos no Capítulo I, Seção I - Disposições preliminares, e, no que couber, o 
disposto nos seguintes Capítulos: 
I - Capítulo II - Do chamamento público; 
II - Capítulo III - Da celebração do instrumento de parceria; 
III - Capítulo VIII - Das sanções; 
IV - Capítulo IX - Do procedimento de manifestação de interesse social; 
V - Capítulo X - Da transparência e divulgação das ações; e 
VI - Capítulo XII - Disposições finais. 
§ 1 º As regras e os procedimentos dispostos nos demais Capítulos são aplicáveis 
somente a acordo de cooperação que envolva comodato, doação de bens ou outras 
formas de compartilhamento patrimonial e poderão ser afastadas quando a exigência 
for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público envolvido, 
mediante justificativa prévia. 
§ 2 º O órgão municipal, para celebração de acordo de cooperação que não envolva 
comodato, doação de bens ou outras formas de compartilhamento patrimonial, poderá, 
mediante justificativa prévia e considerando a complexidade da parceria e o interesse 
público: 
I - afastar as exigências previstas nos Capítulos II e III, especialmente aquelas 
dispostas nos artigos 10, 37, e 56 a 68. 
II - estabelecer procedimento de prestação de contas previsto no art. 63, § 3º, da Lei 
nº 13.019, de 2014, ou sua dispensa. 

CAPÍTULO II 
DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

Seção I 
Disposições gerais 

Art. 10 A seleção da organização da sociedade civil para celebrar parceria, 
instrumentalizada por termo de colaboração ou termo de fomento, deverá ser realizada 
pela administração pública municipal por meio de chamamento público, nos termos 
do art. 24 da Lei nº 13.019, de 2014, observando-se os princípios da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, com 
vistas à seleção da proposta mais vantajosa para satisfação do interesse social. 
§ 1º O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se houver 
previsão no edital. 
§ 2º O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos 
de fundos específicos poderá ser realizado pelos respectivos conselhos gestores, 
conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014, 
e deste Decreto. 
§ 3º Os termos de fomento ou de colaboração que envolvam recursos decorrentes de 
emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais serão celebrados sem 
chamamento público, nos termos do art. 29 da Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 4º Os procedimentos e prazos para verificação de impedimentos técnicos nas 
emendas parlamentares de que trata o §3º serão definidos em ato do Secretário 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão. 
§ 5º O chamamento público poderá ser dispensado ou será considerado inexigível nas 
hipóteses previstas nos art. 30 e art. 31 da Lei nº 13.019, de 2014, mediante decisão 
fundamentada do administrador público municipal, nos termos do art. 32 da referida 
Lei e das disposições deste Decreto. 
Art. 11 Todos os chamamentos públicos realizados pela Administração Direta, bem 
como as respectivas publicações oficiais deverão ser conduzidos pela Secretaria 
Municipal de Administração de Niterói - SMA. 
§1º Motivadamente, outro órgão da administração pública municipal poderá conduzir 
o chamamento público e instituir Comissão de Seleção própria com seus agentes 
públicos e de outras secretarias, desde que com a anuência das respectivas 
autoridades responsáveis pelos agentes públicos designados. 
§2º Os chamamentos públicos realizados pela administração indireta serão realizados 
de maneira autônoma nos moldes do regimento interno de cada entidade. 
Art. 12 A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e 
simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos 
e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria. 
Parágrafo único. Sempre que possível, órgãos estabelecerão os critérios a serem 
seguidos, especialmente quanto às seguintes características: 
I - objetivos;  
II - metas;  
III - custos;  
IV - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. 
Art. 13 O edital de chamamento público especificará, no mínimo: 
I - a programação orçamentária; 
II - o objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação 
correspondente; 
III - a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 
IV – a forma e prazo para esclarecimento de dúvidas sobre as normas editalícias; 
V – a possibilidade de atuação em rede, se for o caso; 
VI – as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do processo 
de seleção; 
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VII- o valor de referência para a realização do objeto, no termo de colaboração, ou o 
teto, no termo de fomento; 
VIII - a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o caso; 
IX - a minuta do instrumento de parceria e a minuta do plano de trabalho, no caso de 
termo de colaboração, ou das diretrizes para a sua construção, no caso de termo de 
fomento; 
X - as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria;  
XI – requisitos mínimos e condições de habilitação dos interessados; 
XII - 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 
XIII – os elementos mínimos que devem compor as propostas. 
§ 1º Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício 
financeiro seguinte ao da seleção, o órgão municipal indicará a previsão dos créditos 
necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios 
seguintes. 
§ 2 º Os critérios de julgamento de que trata o inciso XII do caput deverão abranger, 
no mínimo, o grau de adequação da proposta: 
I - aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a 
parceria; e 
II - ao valor de referência ou teto constante do edital. 
§ 3º Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao valor apresentado para a 
proposta, observado o disposto no § 5º do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 4º Para celebração de parcerias, poderão ser privilegiados critérios de julgamento 
como inovação e criatividade, conforme previsão no edital. 
§ 5º O edital não exigirá, como condição para a celebração da parceria, que as 
organizações da sociedade civil possuam certificação ou titulação concedida pelo 
Estado, exceto quando a exigência decorrer de previsão na legislação específica da 
política setorial. 
§ 6º O edital poderá incluir, motivadamente, cláusulas e condições específicas da 

execução da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria 
e poderá estabelecer execução por público determinado, delimitação territorial, 
pontuação diferenciada, cotas, entre outros, visando, especialmente, aos seguintes 
objetivos: 
I - redução nas desigualdades sociais e regionais; 
II - promoção da igualdade de gênero, racial, de direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transgêneros, Travestis, Transexuais, Queer, Intersex, Assexuais e mais – LGBTQIA+ 
ou de direitos das pessoas com deficiência; 
III - promoção de direitos de indígenas, de quilombolas e de povos e comunidades 
tradicionais; ou 
IV - promoção de direitos de quaisquer populações em situação de vulnerabilidade 
social. 
§ 7º O edital de chamamento público deverá conter dados e informações sobre a 
política, o plano, o programa ou a ação em que se insira a parceria para orientar a 
elaboração das metas e indicadores da proposta pela organização da sociedade civil. 
§ 8 º O órgão da administração pública municipal deverá assegurar que o valor de 
referência ou o teto indicado no edital seja compatível com o objeto da parceria, de 
acordo com as disposições do art. 17 deste decreto. 
§ 9º A parceria poderá se efetivar por meio da atuação em rede de que trata o Capítulo 
IV, desde que haja disposição expressa no edital. 
§ 10 Em caso de chamamento público deserto ou fracassado, poderá o administrador 
público ratificar o interesse e reabrir o prazo de apresentação de propostas por, no 
mínimo, mais trinta dias. 
Art. 14 O chamamento público será amplamente divulgado no sítio eletrônico oficial do 
órgão municipal e no Portal da Transparência em, no mínimo, trinta dias antes da data 
marcada para o início da análise das propostas pela Comissão de Seleção. 
§ 1º A administração pública municipal disponibilizará, sempre que possível, meios 
adicionais de divulgação dos editais de chamamento público, especialmente nos casos 
de parcerias que envolvam indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais 
e outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à informação pelos meios 
tradicionais de comunicação; 
§ 2º O extrato será publicado no Diário Oficial do Município previamente ou até o dia 
da publicação do edital em sítio eletrônico e deverá indicar o local e os endereços 
eletrônicos nos quais os interessados poderão obter a íntegra do documento. 
Art. 15 O prazo para a apresentação de propostas será de, no mínimo, trinta dias, 
contado da data de publicação do edital. 
§1º As OSCs interessadas deverão protocolar suas propostas, dentro do período 
previamente estipulado e no local informados no edital do chamamento público. 
§2º O prazo do caput poderá ser reduzido em caso de calamidade pública. 
Art. 16 É facultada a exigência justificada de contrapartida em bens e serviços, cuja 
expressão monetária será identificada no termo de fomento ou de colaboração, não 
podendo ser exigido o depósito do valor correspondente. 
Parágrafo único. Não será exigida contrapartida quando o valor global da parceria for 
igual ou inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Seção II 
Procedimentos preliminares 

Art. 17 A pesquisa de preços será realizada com o objetivo de atribuir valor adequado 
ao edital de chamamento público e deverá ser a mais ampla possível, incluindo a maior 
diversidade de fontes disponíveis, utilizando-se, sempre que possível, os seguintes 
parâmetros:  
I - ao Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; 
II - consulta a preços publicados em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 
III - consulta a parcerias similares de outros entes públicos, em execução ou 
concluídos, no máximo, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa 
de preços; 
IV - pesquisa de mercado direta com pelo menos 3 (três) organizações da sociedade 
civil que já tenham prestado serviços semelhantes aos descritos na minuta de plano 
de trabalho; 
V - pesquisa em bancos de preços públicos ou privados devidamente estabelecidos e 
reconhecidos no mercado. 
§ 1º A formação do preço prevista no presente Decreto deverá conter, 
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preferencialmente, a forma do inciso IV, devendo ser enviado ao maior número de 
OSCs possíveis os critérios norteadores para a cotação dos preços. 
§ 2º Quando a pesquisa de preços ocorrer na forma do inciso IV do caput, deverão as 
OSCs receberem do órgão responsável pela parceria uma solicitação formal para 
apresentação de cotação, podendo esta ocorrer através de meios eletrônicos de 
comunicação, devendo ser anexo a minuta de plano de trabalho, o qual deve conter 
somente as informações básicas e essenciais para a apresentação dos valores para o 
objeto, minimamente: 
a) a quantidade de pessoas a serem atingidas com a parceria; 
b) descrição das atividades que comporão o objeto da parceria; 
c) horário das atividades, se for o caso; 
d) prazo da parceria; 
e) cronograma de execução; 
f) demais variáveis que possam afetar o valor global da parceria. 
§ 3º Deverá ser conferido aos interessados prazo de resposta compatível com a 
complexidade do objeto, o qual não será inferior a 5 (cinco) dias. 
§ 4º Os critérios previstos para formação e justificativa do preço constantes do presente 
Decreto não excluem outros que poderão ser adotados pelo órgão responsável pela 
parceria, desde que devidamente justificada pela autoridade competente. 
§5º O resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, 
podendo ser adotado o maior valor de referência, desde que devidamente justificado 
pela autoridade competente. 
§6º A proposta apresentada pela OSC para formação do preço deve apresentar o 
detalhamento de sua composição que ateste a economicidade a partir de valores 
praticados no mercado. 
§7º A previsão do §1º não desobriga a utilização de outros parâmetros.  
Art. 18 A formação do preço deverá contemplar, sempre que possível, a descrição dos 
custos constantes da minuta de plano de trabalho para formação do preço em 
planilhas, elaborada pelo próprio órgão gestor, que expressem a sua composição por 
grupos de despesa, incluindo as despesas ordinárias e extraordinárias. 
§ 1º Consideram-se despesas ordinárias, obrigatoriamente, as seguintes, que deverão 
integrar a planilha de preços prevista no caput deste artigo: 
I – os equipamentos necessários à prestação das atividades descritas na minuta de 
plano de trabalho; 
II – os encargos da manutenção e reparos nos equipamentos públicos; 
III – recursos de gestão de pessoas, inclusive os encargos trabalhistas, sociais e 
previdenciários eventualmente incidentes; 
IV – despesas com internet, aluguel, telefone, consumo de água, luz e gás; 
V – impostos e demais despesas tributárias; 
VI – toda e qualquer despesa usual e estritamente ligada a execução da minuta de 
plano de trabalho. 
§ 2º Consideram-se despesas extraordinárias os custos indiretos não discriminados 
nos itens acima, que incidam eventualmente sobre a parceria, e que deverão integrar 
a formação de preço, tais como: 
I – diárias de viagens; 
II – alimentação e transporte, desde que não sejam concedidos em virtude de vínculo 
empregatício; e 
III – outras despesas não previstas no presente Decreto, desde que sejam eventuais 
e estejam estritamente ligadas ao cumprimento do objeto da minuta de plano de 
trabalho e sejam justificadas pela autoridade competente.  
Art. 19 A despesa estimada para a formalização das parcerias se sujeita à aprovação 
da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal – CPFGF, nos termos do 
Decreto Municipal nº 13.956 de 2021. 
Parágrafo único. O processo administrativo deverá ser encaminhado para análise da 
Controladoria Geral do Município. 
Art. 20 O administrador público apresentará justificativa técnica contendo a 
metodologia adotada para a formação do preço estabelecido, a relevância do projeto, 
a descrição do interesse público social envolvidos, bem como a justificativa pela 
escolha do termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação. 
Parágrafo único. O documento referido deverá constar nos autos do processo 
anteriormente à publicação do edital. 
Art. 21 O parecer jurídico será emitido pela Procuradoria Geral do Município quando 
se tratar de parceria a ser firmada pela Administração Direta e pelo respectivo órgão 
responsável pela assessoria jurídica no caso de entidade pertencente a Administração 
Indireta, previamente à publicação do edital de chamamento público. 
§ 1º O parecer de que trata o caput abrangerá: 
I - análise da juridicidade das parcerias; e 
II - consulta sobre dúvida específica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra 
autoridade que se manifestar no processo. 
§ 2º A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo técnico de documentos do 
processo. 
§ 3º A manifestação jurídica será dispensada quando já houver parecer sobre a minuta 
do edital do chamamento público e do respectivo termo de colaboração ou de fomento. 
§ 4º A manifestação individual em cada processo será dispensada quando já houver 
parecer sobre minuta-padrão e em outras hipóteses definidas no ato de que trata o § 
5º. 
§ 5º Ato do Procurador-Geral do Município disciplinará, no âmbito do Município e de 
suas autarquias e fundações públicas, o disposto neste artigo. 

Seção III 
Da comissão de seleção 

Art. 22 O processamento do chamamento público e o julgamento das propostas serão 
realizados pela comissão de seleção instituída por portaria da autoridade máxima do 
órgão responsável pelo chamamento, composta por, no mínimo 3 (três) e no máximo 
5 (cinco) membros, assegurada a participação de, pelo menos, um servidor ocupante 
de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública municipal. 
§ 1º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
§ 2º O órgão municipal poderá estabelecer uma ou mais comissões de seleção, 
observado o princípio da eficiência. 
§ 3º A seleção de parceria executada com recursos de fundo específico poderá ser 
realizada por comissão de seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, 



 

 

Página 5 

conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014, 
e deste Decreto. 
§ 4º A Comissão de Seleção deverá ser constituída em maioria por membros lotados 
no órgão responsável pela parceria.  
§ 5º A função específica de membro da comissão de monitoramento e avaliação não 
será remunerada. 
Art. 23 O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar 
do processo de seleção quando verificar que: 
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do 
chamamento público; ou 
II - sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse; 
III – esteja designado como gestor em uma parceria vigente e membro de uma 
comissão em outra parceria vigente, seja ela de seleção ou de monitoramento e 
avaliação; 
IV – esteja designado em comissões de outras duas parcerias vigentes, sejam elas de 
seleção ou de monitoramento e avaliação. 
§ 1º A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a 
continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização 
da sociedade civil e o órgão ou a entidade pública municipal. 
§ 2º Na hipótese do §1º, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a 
fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção. 
Art. 24 Cabe à Comissão de Seleção: 
I – receber os envelopes com as propostas lacrados da Secretaria Municipal de 
Administração ou do órgão responsável pela parceria; 
II - analisar, de forma objetiva, as propostas recebidas dentro do prazo estipulado e 
estabelecer as notas, seguindo os critérios e condições estabelecidos no edital de 
chamamento público; 
III – classificar as propostas de forma decrescente, da maior à menor nota, 
acompanhadas de justificativa sempre que possível; e 
IV – receber os recursos interpostos contra a sua decisão e reconsiderá-la na forma 
do art. 28 deste Decreto, ou, caso não a reconsidere, encaminhar ao processo o 
administrador público para decisão final do recurso; e 
V - encaminhar o processo ao administrador público para homologação do resultado 
definitivo. 
§ 1º O prazo para a análise referida no inciso II do caput não poderá ser inferior a 
quinze dias. 
§ 2º Todos os atos da Comissão deverão ser publicados no sítio eletrônico da 
Prefeitura ou do órgão responsável no prazo de até cinco dias da prolação. 
§ 3º A avaliação e classificação das propostas realizada pela comissão de seleção 
consistirá em atribuir para as propostas uma nota final, a qual será formada pela média 
das notas individuais dos avaliadores.  
§ 4º Os membros da comissão deverão atribuir notas individuais às propostas, 
separadamente conforme cada critério de julgamento exposto no edital.  
§ 5º As notas individuais e a nota final das propostas deverão ser discriminadas em 
uma ata de julgamento a ser elaborada pelos avaliadores e juntada ao processo 
administrativo. 

Seção IV 
Do processo de seleção 

Art. 25 O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a 
homologação dos resultados.  
Parágrafo único. Compete, única e exclusivamente, ao administrador público, a 
homologação do resultado, bem como a aprovação do plano de trabalho 
pormenorizado e a decisão pela celebração ou não da parceria. 
Art. 26 A avaliação das propostas de trabalho terá caráter eliminatório e classificatório. 
§ 1º As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento 
estabelecidos no edital. 
§ 2º Será eliminada a organização da sociedade civil cuja proposta esteja em 
desacordo com os termos do edital ou que não contenha as seguintes informações: 
I - a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com 
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
II - as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e a definição dos 
indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas; 
III - os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
IV - o valor global. 
§ 3º O edital deverá prever no mínimo 5 (cinco) critérios de avaliação das propostas, 
sendo critério obrigatório o desconto no preço de referência, podendo este atingir o 
montante máximo de 20% (vinte por cento) de deságio sobre o orçamento estimado 
para a parceria. 
§ 4º Os critérios de julgamento deverão abranger, no mínimo, o grau de adequação da 
proposta:  
I - aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da 
parceria, sendo considerados: 
a) grau pleno de atendimento: quando a proposta demonstrar, 
explicitamente, a adequação referida no caput através de correlação de suas 
atividades, ações ou projetos aos objetivos específicos do programa ou ação em que 
o objeto se insere; 
b) grau satisfatório de atendimento: quando a proposta demonstrar média 
adequação, reproduzindo os objetivos específicos do programa ou ação em que o 
objeto se insere, sem desenvolvê-los minimamente; 
c) grau insatisfatório de atendimento: quando a proposta demonstrar pouca 
ou nenhuma ligação ou menção aos objetivos específicos do programa ou ação em 
que o objeto se insere. 
 II - ao valor de referência ou teto constante do edital de chamamento, se for o caso. 
§ 5º Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do edital de chamamento público, vedada 
a seleção de proposta com valor global que exceda em 15% (quinze por cento) do 
valor de referência estipulado no edital. 
§6º A falsidade de informações, em especial as relativas a experiências pretéritas da 
organização, acarretará a eliminação das propostas, podendo ensejar, ainda, a 
aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do 
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
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crime, sendo obrigação da autoridade máxima do órgão a adoção de providências 
neste sentido. 

Seção V 
Da divulgação e da homologação de resultados 

Art. 27 O órgão municipal divulgará o resultado preliminar do julgamento das propostas 
realizado pela comissão de seleção no seu sítio eletrônico oficial e no Portal da 
Transparência, em conformidade com o cronograma do chamamento público 
constante do edital. 
Parágrafo único. O período de divulgação não poderá ser maior do que cinco dias após 
a prolação do resultado. 
Art. 28 As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o 
resultado preliminar, no prazo de cinco dias, contado da publicação da decisão, ao 
colegiado que a proferiu. 
§ 1º Os recursos que não forem reconsiderados pelo colegiado no prazo de cinco dias, 
contados do recebimento, deverão ser encaminhados ao administrador público para 
decisão final. 
§ 2º Os recursos serão apresentados na forma descrita no edital. 
§ 3º No caso de seleção realizada por conselho gestor de fundo, a competência para 
decisão final do recurso poderá observar regulamento próprio do conselho. 
§ 4º Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste artigo. 
Art. 29 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de 
recurso, o administrador público deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico 
oficial e no Portal da Transparência, as decisões recursais proferidas e o resultado 
definitivo do processo de seleção. 
Parágrafo único. Após a divulgação do resultado definitivo, o administrador público 
dará início à fase de celebração, nos termos dos artigos 38 e seguintes do presente 
Decreto.  

Seção VI 
Da dispensa e inexigibilidade do chamamento público 

Art. 30 O Administrador Público poderá dispensar a realização do chamamento público 
nas hipóteses previstas no art. 30, da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
Parágrafo único. A dispensa de chamamento público prevista no inciso VI, do art. 30, 
da Lei Federal nº 13.019, de 2014, dependerá, conforme a matéria, de prévio 
credenciamento perante a administração pública municipal, devendo a organização da 
sociedade civil interessada comprovar o atendimento dos requisitos definidos na 
legislação específica, sem prejuízo das orientações editadas pelo respectivo conselho 
gestor de política pública. 
Art. 31 Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade 
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular 
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
Art. 32 A ausência de realização de chamamento público, por dispensa ou 
inexigibilidade, será devidamente motivada pelo administrador público, que instruirá o 
procedimento com elementos que demonstrem: 
I - a caracterização da situação fática e seu enquadramento nas hipóteses previstas 
nos artigos 30 e 31 do presente Decreto; 
II - a razão da escolha da organização da sociedade civil; e 
III - a justificativa do valor previsto para a realização do objeto. 
§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria, deverá ser publicado 
no prazo de cinco dias antes da formalização, o extrato da justificativa de dispensa ou 
a inexigibilidade de realização de chamamento público, no sítio oficial da administração 
pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no 
meio oficial de publicidade da administração pública. 
§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa de dispensa ou a inexigibilidade de 
realização de chamamento público, apresentada no prazo de cinco dias a contar de 
sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável 
em até cinco dias da data do respectivo protocolo. 
§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será desfeito o ato que declarou a dispensa 
ou considerou inexigível o chamamento público, e imediatamente iniciado o 
procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso. 
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o chamamento 
público dispensado nos casos que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 
13.019, de 2014, não afastam a aplicação dos demais dispositivos deste Decreto. 

Seção VII 
Da anulação e revogação do chamamento público 

Art. 33 O administrador público poderá revogar o chamamento público por juízo de 
conveniência e oportunidade, mediante fato superveniente, ou deverá anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
§ 1º A anulação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
§ 2º A nulidade do processo de chamamento público induz à do termo de colaboração, 
de fomento ou do acordo de cooperação. 
§ 3º No caso de anulação ou revogação do chamamento público, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa da OSC interessada. 
§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de 
dispensa e inexigibilidade de realização de chamamento público. 

CAPÍTULO III 
DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Seção I 
Do instrumento de parceria 

Art. 34 O termo de fomento ou de colaboração ou o acordo de cooperação deverá 
conter as cláusulas essenciais previstas no art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014 e as 
seguintes: 
I - descrição do objeto pactuado; 
II – compromissos dos partícipes; 
III - valor total do repasse e cronograma de desembolso; 
IV – classificação orçamentária da despesa com a parceria, mencionando-se o número 
e a declaração de que em termo de apostilamento serão indicados os créditos de 
exercícios futuros; 
V- exigência ou dispensa de contrapartida, cujo objeto será bens ou serviços; 
VI – obrigação de prestar contas, com definição de forma, metodologia e prazos; 
VII – forma de monitoramento e avaliação, com indicação dos recursos humanos e 
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tecnológicos que serão empregados ou, se for o caso, a indicação da participação de 
apoio técnico contratado; 
VIII – obrigatoriedade de restituir saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão, ou 
extinção da parceria, sob pena de instauração de tomadas de contas; 
IX –a definição, se for o caso, da destinação das receitas arrecadadas que excederem 
às metas estabelecidas; 
X –a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na 
data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham 
sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela 
administração pública; 
XI – prerrogativa atribuída à administração pública municipal para assumir ou transferir 
a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade; 
XII – obrigação de a organização da sociedade civil movimentar os recursos em conta 
bancária específica; 
XIII – livre acesso dos agentes da administração pública municipal, do controle interno 
e do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro aos documentos e às informações 
relacionadas a termos de colaboração ou de fomento, bem como aos locais de 
execução do objeto; 
XIV - faculdade de os partícipes rescindirem o instrumento a qualquer tempo, com as 
condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação 
de prazo mínimo de antecedência para a comunicação da intenção rescisória, que não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
XV - responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
XVI - responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 
execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;; 
XVII – titularidade e direito de uso de bens resultantes da parceria que estiverem 
submetidos ao regime jurídico de propriedade intelectual; e  
XVIII – indicação do foro da Comarca de Niterói para dirimir dúvidas e conflitos 
decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia 
tentativa de solução administrativa pública municipal. 
§ 1º O plano de trabalho aprovado é parte integrante do instrumento de parceria e 
deverá conter a assinatura dos parceiros e constar como anexo obrigatório, contendo, 
minimamente os elementos previstos no art. 22 da Lei 13.019, de 2014. 
§ 2º A possibilidade de prorrogação da parceria prevista no inciso VI do art. 42 da Lei 
13.019, de 2014, deve ser justificada pelo administrador público, indicando os proveitos 
da manutenção da parceria. 
§ 3º A prorrogação de prazo prevista no inciso VI do art. 42 da Lei 13.019, de 2014, 
depende de manifestação favorável do gestor da parceria, devendo ser ratificado pelo 
Administrador Público responsável por celebrar a parceria ou de agente público a ele 
diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 
Art. 35 A cláusula de vigência de que trata o inciso VI do caput do art. 42 da Lei nº 
13.019, de 2014 , deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para 
a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o 
período total de vigência não exceda cinco anos. 
Parágrafo único. Nos casos de celebração de termo de colaboração para execução de 
atividade, o prazo de que trata o caput, desde que tecnicamente justificado, poderá ser 
de até dez anos. 
Art. 36 Quando a execução da parceria resultar na produção de bem submetido ao 
regime jurídico relativo à propriedade intelectual, o termo ou acordo disporá, em 
cláusula específica, sobre sua titularidade e seu direito de uso, observado o interesse 
público e o disposto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 , e na Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996.  
Parágrafo único. A cláusula de que trata este artigo deverá dispor sobre o tempo e o 
prazo da licença, as modalidades de utilização e a indicação quanto ao alcance da 
licença, se unicamente para o território nacional ou também para outros territórios. 
Art. 37 A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, 
produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública 
municipal após o fim da parceria, prevista no inciso X do caput do art. 42 da Lei nº 
13.019, de 2014, poderá determinar a titularidade dos bens remanescentes: 
I - para o órgão municipal, quando necessários para assegurar a continuidade do 
objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução 
direta do objeto pela administração pública municipal; ou 
II - para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade 
da execução de ações de interesse social pela organização. 
§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, a organização da sociedade civil deverá, a partir 
da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a 
administração pública municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, 
após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens. 
§ 2º A cláusula de determinação da titularidade dos bens remanescentes para o órgão 
municipal formaliza a promessa de transferência da propriedade de que trata o art. 35, 
§ 5º, da Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 3º Na hipótese do inciso II do caput, a cláusula de definição da titularidade dos bens 
remanescentes poderá prever que a organização da sociedade civil possa realizar 
doação a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da parceria, desde 
que demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse 
social. 
§ 4º Na hipótese do inciso II do caput, caso a prestação de contas final seja rejeitada, 
a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a organização da sociedade 
civil, observados os seguintes procedimentos: 
I - não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a 
motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou 
II - o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no 
cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver 
relacionada ao seu uso ou aquisição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art42vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art42vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm
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§ 5º Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência 
da parceria: 
I - os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, 
no prazo de até noventa dias, contado da data de notificação da dissolução, quando a 
cláusula de que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso I do caput; ou 
II - o valor pelo qual os bens remanescentes foi adquirido deverá ser computado no 
cálculo do valor a ser ressarcido, quando a cláusula de que trata o caput determinar a 
titularidade disposta no inciso II do caput. 

Seção II 
Da celebração 

Art. 38 Homologado o resultado, o órgão responsável pela parceria conduzirá a fase 
de celebração na forma indicada nesta seção. 
Art. 39 A celebração do termo de fomento ou do termo de colaboração depende da 
indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 
Parágrafo único. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à 
cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro deverá ser 
efetivada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria no 
exercício em que a despesa estiver consignada, nos termos do disposto no inciso II do 
§ 1 º do art. 67. 
Art. 40 Para a celebração da parceria, o órgão responsável pela parceria convocará a 
organização da sociedade civil selecionada para, no prazo de quinze dias, apresentar 
o seu plano de trabalho pormenorizado, que deverá conter, no mínimo, os seguintes 
elementos: 
I - a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com 
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
II - a forma e a pormenorização da execução das ações, indicando, quando cabível, as 
que demandarão atuação em rede; 
III - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas relacionadas 
com os objetivos e as diretrizes da minuta de plano de trabalho, bem como a atribuição 
de valor monetário a tais metas; 
IV - a pormenorização dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados 
para a aferição do cumprimento das metas; 
V - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução 
das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
indiretos necessários à execução do objeto; 
VI - os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;  
VII - as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso, na forma do 
art. 64 deste Decreto; e 
VIII - cronograma de execução das metas e objetivos.  
§ 1º A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V do caput deverá incluir 
os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados 
com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, 
tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações 
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 
§ 2º Somente será aprovado o plano de trabalho pormenorizado que estiver de acordo 
com as informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as 
condições constantes no edital. 
§ 3º Para fins do disposto no § 2º, o órgão responsável pela parceria poderá solicitar 
a realização de ajustes e melhorias no plano de trabalho, observados os termos e as 
condições da proposta e do edital. 
§ 4º O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho pormenorizado será de 
quinze dias, prorrogáveis por igual período, contado da data de recebimento da 
solicitação apresentada à organização da sociedade civil na forma do § 3º. 
§ 5º A aprovação do plano de trabalho pormenorizado pelo administrador público não 
gerará direito à celebração da parceria. 
Art. 41 Além da apresentação do plano de trabalho pormenorizado, a organização da 
sociedade civil selecionada, no prazo de que trata o caput do art. 40, deverá comprovar 
o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º , nos incisos I a 
V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 
2014 , e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 
39 da referida Lei , que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 
I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014, constando normas de organização 
interna que prevejam expressamente: 
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social; 
b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste 
Decreto e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; e 
c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade. 
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido 
no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, três anos com cadastro 
ativo; 
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 
civil; 
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 
pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 
d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam 
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou 
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f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da 
sociedade civil; 
IV - Certidão de Regularidade Relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União e Certidão de Regularidade dos Tributos Municipais da sede da organização 
da sociedade civil; 
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 
VI - Certidão de Regularidade junto à Justiça Trabalhista; 
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, 
conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número 
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 
VIII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 
IX - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com 
informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 
vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar 
descritas no documento; e 
X – certidões negativas de contas julgadas irregulares, emitidas pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU e pelo Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de 
Janeiro – TCE/RJ; e 
XI – declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a 
existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria. 
§ 1º A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil independe 
da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de 
bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para 
o cumprimento do objeto da parceria. 
§ 2º Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos 
IV a VI do caput, as certidões positivas com efeito de negativas. 
§ 3º A critério da organização da sociedade civil, os documentos previstos nos incisos 
IV e V do caput poderão ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quando disponibilizados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 
§ 4º As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as 
certidões de que tratam os incisos IV a VI do caput que estiverem vencidas no 
momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente. 
§ 5º A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos 
constitutivos e em seu quadro de dirigentes, quando houver. 
§ 6º Para celebração de acordos de cooperação, a exigência prevista no inciso I 
encontra-se limitada ao atendimento da alínea "a". 
§ 7º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I, alíneas "a" e "b" as 
organizações religiosas. 
§ 8º As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação 
específica e ao disposto no inciso I, alínea "c", estando dispensadas do atendimento 
aos requisitos previstos nos incisos I, alíneas "a" e "b". 
Art. 42 Além dos documentos relacionados no art. 41, a organização da sociedade 
civil, por meio de seu representante legal, deverá apresentar, no mesmo prazo de que 
trata o caput do art. 40, declaração de que: 
I - não há, em seu quadro de dirigentes: 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; e 
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; 
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 
na lei de diretrizes orçamentárias; e 
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública 
ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena 
privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
§ 1º Para fins deste Decreto, entende -se por membro de Poder o titular de cargo 
estrutural à organização política do País que exerça atividade típica de governo, de 
forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus 
respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do 
Poder Judiciário e membros do Ministério Público. 
§ 2º Para fins deste Decreto, não são considerados membros de Poder os integrantes 
de conselhos de direitos e de políticas públicas. 
Art. 43 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 
quando as certidões do art. 41 estiverem com prazo de vigência expirado e novas 
certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade civil 
será notificada para, no prazo de quinze dias, regularizar a documentação, sob pena 
de não celebração da parceria. 
Art. 44 No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração 
de parcerias, a Administração Pública deverá realizar consultas à relação de 
organizações da sociedade civil suspensas de contratar e licitar com a Administração 
Pública municipal, estadual e federal. 
§ 1º Poderão ser consultados, ainda, caso disponibilizados para a administração 
pública municipal, o Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - 
CEPIM, o Sistema de Convênios da administração pública federal - SICONV, o 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, bem 
como os cadastros relativos ao julgamento de contas pelos Tribunais de Contas da 
União, do Estado e dos Municípios. 
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§ 2º Para fins de apuração do constante no inciso IV do caput do art. 39 da Lei nº 
13.019, de 2014, o gestor da parceria verificará a existência de contas rejeitadas em 
âmbito federal, estadual, distrital ou municipal que constem da plataforma eletrônica 
de que trata o art. 4º, cujas informações preponderarão sobre aquelas constantes no 
documento a que se refere o inciso IX do caput do art. 41, se houver. 
Art. 45 Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos 
requisitos de habilitação, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser 
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela 
apresentada, procedendo-se à nova verificação documental. 
Parágrafo único. No caso de desistência de formar a parceria por parte da OSC 
vencedora, será convocada a segunda colocada, nos termos da proposta por ela 
apresentada, respeitando os limites mínimos e máximos previstos neste Decreto e no 
edital. 
Art. 46 O órgão responsável pela política pública na qual se insere o objeto da parceria 
a ser prestada, deverá emitir parecer técnico, antes da celebração da parceria, na 
forma do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
§1º O parecer técnico deverá ser elaborado por um servidor ou equipe do órgão 
finalístico com competência para se manifestar sobre os termos técnicos da parceria. 
§ 2º O parecer técnico é documento condicionante da assinatura do termo de 
colaboração e do termo de fomento, na forma do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019, 
de 2014. 
§ 3º O órgão incluirá no parecer técnico o nome completo e matrícula dos servidores 
ou empregados públicos designados como gestor da parceria e como membros da 
comissão de monitoramento e avaliação. 
§ 4º Para fins do disposto na alínea “c” do inciso V do caput do art. 35 da Lei nº 13.019, 
de 2014, o parecer analisará a compatibilidade entre os valores apresentados no plano 
de trabalho pormenorizado, conforme disposto no § 1º do art. 40, e o valor de referência 
ou teto indicado no edital, conforme disposto no § 8º do art. 13. 
Art. 47 Os termos de fomento e de colaboração serão firmados pelo administrador 
público. 
Art. 48 A eficácia do instrumento da parceria e de seus aditamentos fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico 
oficial, contendo no mínimo:  
I – número sequencial da parceria por órgão da administração pública municipal e ano 
de celebração; 
II – identificação dos partícipes; 
III – objeto; 
IV - valor do repasse; 
V – valor da contrapartida quando for o caso; 
VI – dotação do orçamento municipal; 
VII – data da assinatura; 
VIII - período de vigência. 
§ 1º A publicação do extrato a que se refere o caput será providenciada pelo órgão 
responsável, até cinco dias após a assinatura do instrumento da parceria. 
§ 2º Juntamente ao extrato a que se refere o caput, deverá ser publicada a portaria de 
designação dos servidores para gestor da parceria e para a comissão de 
monitoramento e avaliação, elaborada pelo órgão da administração pública municipal. 

CAPÍTULO IV 
DA ATUAÇÃO EM REDE 

Art. 49 A execução das parcerias pode se dar por atuação em rede de duas ou mais 
organizações da sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de termo de 
atuação em rede. 
§ 1 º A atuação em rede pode se efetivar pela realização de ações coincidentes, 
quando há identidade de intervenções, ou de ações diferentes e complementares à 
execução do objeto da parceria. 
§ 2º A rede deve ser composta por: 
I - uma organização da sociedade civil celebrante da parceria com a administração 
pública municipal, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, 
mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do 
objeto; e 
II - uma ou mais organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes da 
parceria com a administração pública municipal, que deverão executar ações 
relacionadas ao objeto da parceria definidas em comum acordo com a organização da 
sociedade civil celebrante. 
§ 3º A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem 
descaracteriza a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil 
celebrante. 
Art. 50 A atuação em rede será formalizada entre a organização da sociedade civil 
celebrante e cada uma das organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes por meio de termo de atuação em rede. 
§ 1º O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e 
estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos 
pela organização da sociedade civil executante e não celebrante e o valor a ser 
repassado pela organização da sociedade civil celebrante. 
§ 2º A organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à administração 
pública municipal a assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até sessenta 
dias, contado da data de sua assinatura. 
§ 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser rescindido, a organização da 
sociedade civil celebrante deverá comunicar o fato à administração pública municipal 
no prazo de quinze dias, contado da data da rescisão. 
§ 4º A organização da sociedade civil celebrante deverá assegurar, no momento da 
celebração do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da 
organização da sociedade civil executante e não celebrante, que será verificada por 
meio da apresentação dos seguintes documentos: 
I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil; 
II - cópia do estatuto e eventuais alterações registradas; 
III - certidões previstas nos incisos IV, V e VI do caput do art. 41; e 
IV - declaração do representante legal da organização da sociedade civil executante e 
não celebrante de que não possui impedimento nos cadastros públicos de penalidades 
aplicadas e empresas e organizações sem fins lucrativos, bem como nos cadastros 
informativo de créditos não quitados do setor público.  
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§ 5º Fica vedada a participação em rede de organização da sociedade civil executante 
e não celebrante que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos 
integrantes da comissão de seleção responsável pelo chamamento público que 
resultou na celebração da parceria. 
Art. 51 A organização da sociedade civil celebrante deverá comprovar à administração 
pública municipal o cumprimento dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019, 
de 2014, a serem verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil 
celebrante existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e 
II - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a 
rede, sendo admitidos: 
a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a 
celebrante participe ou tenha participado; 
b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos 
de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou 
c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que 
a celebrante participe ou tenha participado. 
Parágrafo único. A administração pública municipal verificará se a organização da 
sociedade civil celebrante cumpre os requisitos previstos no caput no momento da 
celebração da parceria. 
Art. 52 A organização da sociedade civil celebrante da parceria é responsável pelos 
atos realizados pela rede. 
§ 1º Para fins do disposto no caput, os direitos e as obrigações da organização da 
sociedade civil celebrante perante a administração pública municipal não poderão ser 
sub-rogados à organização da sociedade civil executante e não celebrante. 
§ 2º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da 
parceria, as organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes 
responderão subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebidos ou pelo 
valor devido em razão de dano ao erário. 
§ 3º A administração pública municipal avaliará e monitorará a organização da 
sociedade civil celebrante, que prestará informações sobre prazos, metas e ações 
executadas pelas organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes. 
§ 4º As organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes deverão 
apresentar informações sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e 
documentos e comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal contratado, 
necessários à prestação de contas pela organização da sociedade civil celebrante da 
parceria, conforme descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do parágrafo 
único do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014 . 
§ 5º O ressarcimento ao erário realizado pela organização da sociedade civil 
celebrante não afasta o seu direito de regresso contra as organizações da sociedade 
civil executantes e não celebrantes. 

CAPÍTULO V 
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

Seção I 
Da liberação e da contabilização dos recursos 

Art. 53 A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no 
plano de trabalho aprovado, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas 
da execução do objeto da parceria e com o disposto no art. 48 da Lei Federal nº 13.019, 
de 2014, mediante: 
I – comprovação da manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 
organização da sociedade civil; 
II – cumprimento das condicionantes estabelecidas no instrumento firmado; 
III – verificação da efetiva disponibilidade financeira do órgão da administração pública 
municipal; 
IV – observação da Lei Federal nº 9.504, de 1997, e dos regulamentos específicos nos 
anos eleitorais; 
V – não existência de determinação para retenção das parcelas, nos termos previsto 
neste Decreto e na Lei Federal nº 9.504, de 1997. 
§ 1º Os recursos serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa 
bancária, em instituição financeira contratada pela Administração Pública, que poderá 
atuar como mandatária do órgão na execução e no monitoramento dos termos de 
fomento ou de colaboração. 
§ 2º Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo 
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.  
§ 3º Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no 
objeto deste instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e 
autorização da Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições de 
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
§ 4º De acordo com as especificidades do caso concreto e mediante justificava contida 
no processo administrativo, os editais poderão prever regra de desembolso diversa 
daquela prevista no caput. 
Art. 54 As liberações de parcelas serão retidas nas hipóteses previstas no art. 48 da 
Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 1 º A verificação das hipóteses de retenção previstas no art. 48 da Lei nº 13.019, de 
2014, ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo: 
I - a verificação da existência de denúncias aceitas; 
II - a análise das prestações de contas anuais; 
III - as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos 
órgãos de controle interno e externo; e 
IV - a consulta aos cadastros e sistemas municipais que permitam aferir a regularidade 
da parceria. 
§ 2 º O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho 
aprovado configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento 
ou de colaboração, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei n º 13.019, 
de 2014. 
§ 3° Fica vedado o repasse integral dos recursos antecipadamente à execução da 
parceria. 
§ 4º As parcerias com recursos depositados em conta corrente específica e não 
utilizados no prazo de trezentos e sessenta e cinco dias deverão ser rescindidas 
conforme previsto no inciso II do § 3º do art. 77. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art35api
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art35api
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§ 5 º O disposto no § 4º poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do 
objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo 
administrador público. 
Art. 55 As receitas arrecadadas pela organização da sociedade civil, previstas no 
instrumento da parceria, serão obrigatoriamente aplicadas na execução do objeto da 
parceria, devendo constar da prestação de contas, até o limite das metas 
estabelecidas. 
§ 1º Para fins deste Decreto, entendem-se como receitas arrecadadas pela 
organização da sociedade civil, ligadas à execução do objeto da parceria e previstas 
no instrumento de parceria, dentre outras, as seguintes: 
I - resultados de bilheteria de eventos promovidos pela organização da sociedade civil, 
ligados diretamente ao objeto da parceria; 
II - patrocínios advindos em função da prestação de serviços previstos ou em 
decorrência da parceria; e 
III - recursos direcionados ao fomento de atividades e projetos relacionados 
diretamente ao objeto da parceria. 
§ 2º Não são consideradas receitas arrecadadas, para fins deste Decreto, as receitas 
de comercialização de produtos oriundos da execução do objeto da parceria auferidas 
pelos beneficiários das políticas públicas e pessoas a eles vinculadas. 
§ 3º A critério da Administração Pública, as receitas arrecadadas que excederem às 
metas estabelecidas poderão ser revertidas ao objeto da parceria. 
Art. 56 Para os fins deste Decreto, considera-se equipe de trabalho o pessoal 
necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes 
ao quadro da organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive 
os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos 
termos da legislação cível e trabalhista. 
Parágrafo único. É vedado à administração pública municipal praticar atos de 
ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil 
ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na 
referida organização. 
Art. 57 Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com 
remuneração de equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores: 
I – estejam previstos no plano de trabalho aprovado e sejam proporcionais ao tempo 
efetivamente dedicado à parceria; 
II – sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as 
convenções coletivas de trabalho, e em seu valor bruto e individual, o teto da 
remuneração do poder executivo municipal; e 
III – observem o piso salarial do Estado do Rio de Janeiro. 
§ 1º Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da 
parceria, a OSC deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa para 
fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de 
recurso no custeio de uma mesma parcela da despesa. 
§ 2º Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamentos, hospedagem e 
alimentação, como despesas extraordinárias, no caso em que a execução do objeto 
da parceria assim o exigir. 
§ 3º O pagamento de verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término 
da vigência da parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na 
execução das metas previstas no plano de trabalho aprovado e não acarretará 
responsabilidade subsidiária ou solidária da administração pública. 
§ 4º O valor referente às verbas rescisórias de que trata o §3º poderá ser retido ou 
provisionado pela organização após a prestação de contas final. 
§5º A OSC deverá ter ampla transparência em seu sítio eletrônico ou no mapa das 
OSCs, possibilitando a visualização dos valores das remunerações individuais de sua 
equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, 
juntamente à divulgação dos cargos e valores.  
§6º É vedado o pagamento de remuneração a servidor ou empregado público com 
recursos vinculados à parceria. 
Art. 58 Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil, 
inclusive pelas executantes não celebrantes na atuação em rede, estão vinculados ao 
plano de trabalho aprovado e não caracterizam receita própria e nem pagamento por 
prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as 
Normas Brasileiras de Contabilidade. 
§ 1º O pagamento de remuneração de equipe contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 
público. 
§ 2º É obrigatória a inserção de cópia na plataforma eletrônica da OSC apenas dos 
comprovantes referentes aos pagamentos das obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias até 20 (vinte dias) após o vencimento da obrigação. 
§ 3º O descumprimento das obrigações previstas no presente artigo pode dar ensejo 
à exigência do relatório de execução financeira. 
Art. 59 Os órgãos e entidades da administração pública municipal deverão encaminhar 
à SEPLAG, até o décimo dia útil de cada mês, relação contendo os recursos liberados 
para cada uma das parcerias celebradas nos termos deste Decreto, se for o caso, para 
que sejam disponibilizados no Portal de Transparência de Niterói. 

Seção II 
Da utilização dos recursos 

Art. 60 Na utilização dos recursos relativos a termos de colaboração e de fomento 
deverão ser observadas as condições previstas nos artigos. 5º, 42, 45 e 46 da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014. 
§ 1º Ficam vedadas na execução de termos de colaboração e de fomento: 
I - a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento de 
parceria, ainda que em caráter emergencial; 
II – a realização de despesas: 
a) em data anterior ou posterior à vigência da parceria; 
b) a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar; 
c) com taxas bancárias, observado o art. 51 da Lei Federal nº 13.019, de 2014; 
d) que abarquem multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da 
administração pública do Poder Executivo municipal na liberação de recursos 
financeiros; 
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e) de publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho aprovado diretamente 
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal. 
III - a realização de pagamentos: 
a) após a vigência da parceria, salvo quando o fato gerador de despesa tenha ocorrido 
durante a sua vigência, mediante justificativa da organização da sociedade civil 
parceira a ser avaliada na prestação de contas; 
b) a qualquer título, inclusive diárias de viagem, ao servidor ou empregado público 
integrante de quadro de pessoal de órgão da administração pública direta ou indireta 
dos entes federados, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
§ 2º A movimentação dos recursos realizar-se-á por meio de transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária.  
Art. 61 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo 
improrrogável de trinta dias, sob pena de aplicação imediata de tomada de contas do 
responsável, instaurada pelo administrador público ou pela Controladoria-Geral do 
Município, no caso de omissão do gestor.  

Seção III 
Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos 

Art. 62 As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade 
civil com recursos transferidos pela administração pública municipal adotarão métodos 
usualmente utilizados pelo setor privado. 
§ 1º A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos termos de que 
trata o art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014: 
I - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; e 
II - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 
execução do objeto previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não implica 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à 
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, 
aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição 
à sua execução. 
§ 2º A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor 
previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho aprovado, e o 
valor efetivo da compra ou contratação. 
§3º Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de 
trabalho aprovado, a organização da sociedade civil deverá assegurar a 
compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive 
para fins de elaboração de relatório de execução financeira. 
§ 4º Será facultada às organizações da sociedade civil a utilização do portal de 
compras disponibilizado pela administração pública municipal. 
Art. 63 As organizações da sociedade civil deverão obter de seus fornecedores e 
prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome 
e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF 
do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas. 
§ 1 º A organização da sociedade civil deverá registrar os dados referentes às 
despesas realizadas na plataforma própria, sendo dispensada a inserção de notas, 
comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas. 
§ 2 º As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos 
originais referidos no caput, conforme o disposto no §1º do artigo 81 deste Decreto.  
Art. 64 Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica, da 
conta aberta exclusivamente para fim específico do acordo em instituição financeira 
contratada pelo Município, sujeita à identificação do beneficiário final no Portal da 
Transparência. 
§ 1º O termo de fomento ou de colaboração poderá admitir a dispensa da exigência 
do caput e possibilitar a realização de pagamentos em espécie, após saque à conta 
bancária específica da parceria, na hipótese de impossibilidade de pagamento 
mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela organização da 
sociedade civil no plano de trabalho aprovado, que poderá estar relacionada, dentre 
outros motivos, com:  
I - o objeto da parceria; 
II - a região onde se desenvolverão as ações da parceria; ou 
III - a natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria. 
§ 2º Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual de R$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração da 
parceria, ressalvada disposição específica nos termos do § 3º. 
§ 3º Ato do administrador público disporá sobre os critérios e limites para a autorização 
do pagamento em espécie. 
§ 4º Os pagamentos realizados na forma do § 1º não dispensam o registro do 
beneficiário final da despesa. 
Art. 65 Os custos indiretos necessários à execução do objeto, de que trata o inciso III 
do caput do art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014 , poderão incluir, entre outras despesas, 
aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e 
remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica. 
Art. 66 A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data 
posterior ao término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o 
fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

Seção IV 
Das alterações na parceria 

Art. 67 O órgão responsável pela parceria poderá autorizar ou propor a alteração do 
termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho aprovado, após, 
respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua 
anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: 
I - por termo aditivo à parceria para: 
a) ampliação de até trinta por cento do valor global; 
b) redução do valor global, sem limitação de montante; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art46iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art46iii
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c) prorrogação da vigência, cujo pedido deverá ser apresentado com, no mínimo, 
sessenta dias de antecedência do término final originalmente previsto, observados os 
limites do art. 35;  
d) alteração da destinação dos bens remanescentes; e 
II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura 
existentes antes do término da execução da parceria; 
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho aprovado; ou 
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 
§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá ser alterada 
por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da organização da 
sociedade civil, para: 
I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão da administração 
pública municipal tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, 
ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado; ou 
II - indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 
§ 2º O órgão deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no prazo 
de trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando 
forem solicitados esclarecimentos à organização da sociedade civil. 
§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a 
solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens 
permanecerá sob a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão 
do pedido. 
Art. 68 A manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Município, de seus órgãos 
vinculados ou do órgão jurídico da entidade da administração pública municipal é 
obrigatória nos casos de aditivos que resultem aumento de despesas ou prevejam 
alterações das condições originais da parceria,sem prejuízo de consulta sobre dúvida 
jurídica específica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra autoridade que se 
manifeste no processo. 

Seção V 
Do Gestor da Parceria 

Art. 69 O gestor da parceria será designado pelo Administrador Público responsável 
pela área da política pública implementada ou pela autoridade máxima da entidade 
proponente, indicando sua matrícula, em ato a ser publicado em Diário Oficial do 
Município antes da celebração da parceria. 
Parágrafo único. O gestor designado será o ordenador de despesa da parceria. 
Art. 70 São obrigações do gestor: 
I - acompanhar e monitorar a execução da parceria, por meio de um cronograma; 
II – solicitar formalmente à OSC, quando omissa, o relatório de execução do objeto e 
o relatório de execução financeira e avaliar presencialmente o andamento das 
atividades, se necessário; 
III – elaborar, ao menos, um relatório técnico de monitoramento e avaliação por 
semestre e encaminhá-lo para homologação da comissão de monitoramento e 
avaliação; 
IV - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
V - emitir parecer técnico preliminar, se for o caso, e conclusivo de análise da prestação 
de contas anual e final; 
VI - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação; 
VII - agir de forma precipuamente preventiva, pautando-se, dentre outros, pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação, eficiência e interesse público, tendo as 
atribuições e responsabilidades definidas neste decreto, sem prejuízo de outras 
estabelecidas em normas específicas. 
VIII – ser responsável perante a administração pública municipal e a OSC pela parceria 
celebrada para qual foi designado a acompanhar; 
IX – aplicar sanções e penalidades que lhe couberem; 
X – opinar sobre a rescisão de parcerias; 
XI – analisar e sugerir ao Administrador Público a possibilidade de firmar termo aditivo 
ou eventual necessidade de convalidação dos termos de parceria; e 
XII – atuar como ordenador de despesa da parceria. 
Parágrafo único. A função específica do gestor de parceria não será remunerada. 
Art. 71 Nas hipóteses em que se exija conhecimento especializado, poderá ser 
indicado, pelo Administrador Público, um agente público com experiência técnica em 
relação ao objeto da parceria envolvida para que auxilie o gestor no desempenho de 
algumas das suas atribuições, sempre sob sua responsabilidade. 
§1º O auxílio referido no caput poderá ocorrer, inclusive, para a análise dos relatórios 
de execução do objeto e de execução financeira e para a elaboração do relatório de 
monitoramento e avaliação. 
§ 2º O gestor e o agente público indicados na forma do caput deste artigo serão 
responsabilizados funcionalmente no caso de não cumprimento de suas atribuições, 
assegurados, em todos os casos, o contraditório e a ampla defesa. 
Art. 72 O gestor deverá se declarar impedido de atuar em determinado processo e 
solicitar sua substituição, quando verificar que: 
I – tenha participado nos últimos 5 (cinco) anos como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil que celebrou a parceria 
a que se refere o processo;  
II - sua atuação em determinado processo se configurar conflito de interesse, 
entendido como situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, 
que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o 
desempenho da função púbica;  
III – esteja designado como gestor em outra parceria vigente;   
IV – esteja designado em comissões de outras duas parcerias vigentes, sejam elas de 
seleção ou de monitoramento e avaliação. 
Art. 73 É vedado ao gestor participar de qualquer comissão prevista no presente 
Decreto relativa à sua própria parceria. 

CAPÍTULO VI 
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

Seção I 
Da comissão de monitoramento e avaliação 
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Art. 74 A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa 
colegiada responsável pelo monitoramento da parceria, pela proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e 
indicadores, pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de 
resultados e pela manifestação da viabilidade de prorrogação das parcerias, quando 
solicitado, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios 
técnicos de monitoramento e avaliação.  
§ 1º O Administrador Público designará, em ato específico, os integrantes da comissão 
de monitoramento e avaliação, a ser constituída em sua maioria por servidores do 
órgão de execução da parceria, sendo pelo menos um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública 
municipal. 
§ 2º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento 
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus 
trabalhos. 
§ 3º O órgão municipal poderá estabelecer uma ou mais comissões de monitoramento 
e avaliação, observado o princípio da eficiência. 
§ 4º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente a fim de 
avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações previstas na Seção II 
deste Capítulo. 
§ 5º O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo 
específico poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser 
constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, 
respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014, e deste Decreto. 
§ 6º A função específica de membro da comissão de monitoramento e avaliação não 
será remunerada. 
Art. 75 O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar 
impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar 
que: 
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil; 
II - sua atuação no monitoramento e na avaliação configure conflito de interesse, nos 
termos da Lei nº 12.813, de 2013; 
III - tenha participado da comissão de seleção da parceria;  
IV – esteja designado como gestor em uma parceria vigente e membro de uma 
comissão em outra parceria vigente, seja ela de seleção ou de monitoramento e 
avaliação; ou 
V – esteja designado em comissões de outras duas parcerias vigentes, sejam elas de 
seleção ou de monitoramento e avaliação. 
Seção II 
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
Art. 76 O gestor deverá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação com 
periodicidade mínima semestral, contendo, ao menos, os seguintes elementos: 
I – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
II – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho aprovado;  
III – valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o 
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou 
de fomento; e        
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias. 
  Parágrafo único O relatório previsto no caput deste artigo será submetido à comissão 
de monitoramento e avaliação designada, que o homologará ou elaborará parecer 
superando a manifestação do gestor, no período de 30 (trinta) dias do seu recebimento, 
prorrogáveis, motivadamente, por igual período, independentemente da 
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil. 
Art. 77 O relatório técnico de monitoramento e avaliação poderá conter seções 
específicas nos casos em que tenham ocorrido auditorias pelos órgãos de controle 
interno ou externo, caso em que haverá uma seção que analisará os resultados da 
auditoria e as respectivas medidas adotadas. 
§ 1º Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar 
irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a 
organização da sociedade civil para, no prazo de trinta dias: 
I - sanar a irregularidade; 
II - cumprir a obrigação; ou 
III - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 
cumprimento da obrigação. 
§ 2º O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º e atualizará o relatório técnico 
de monitoramento e avaliação, conforme o caso, submetendo novamente à comissão 
de monitoramento e avaliação para apreciação nos termos do parágrafo único do artigo 
76. 
§ 3º Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o 
relatório técnico de monitoramento e avaliação: 
I - caso conclua pela continuidade da parceria, deverá indicar: 
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução 
apurada ou à prestação de contas não apresentada; e 
b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 54; ou 
II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá indicar: 
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução 
apurada ou à prestação de contas não apresentada; e 
b) a instauração de tomada de contas, se não houver a devolução de que trata a alínea 
“a” no prazo determinado. 
§ 4º O relatório técnico de monitoramento e avaliação devidamente homologado ou o 
parecer superando a manifestação do gestor serão encaminhados ao Administrador 
Público para ciência e adoção das providências cabíveis. 
§ 5º Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa 
suficiente. 
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§ 6º As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser aplicadas independentemente 
das providências adotadas de acordo com o § 4º. 
Seção III 
Das ações e dos procedimentos 
Art. 78 As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 
objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, e devem ser registradas na 
plataforma eletrônica. 
§ 1º As ações de que trata o caput contemplarão a análise das informações acerca do 
processamento da parceria constantes da plataforma eletrônica, incluída a 
possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, 
além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes 
relacionadas à parceria. 
§ 2º O termo de fomento ou de colaboração deverá prever procedimentos de 
monitoramento e avaliação da execução de seu objeto a serem realizados pelo órgão 
da administração pública municipal. 
§ 3º As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas 
de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, 
aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação. 
Art. 79 O órgão da administração pública municipal, através do gestor da parceria, 
deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas 
hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da 
parceria e do alcance das metas. 
§ 1º O órgão municipal deverá notificar previamente a organização da sociedade civil, 
no prazo mínimo de três dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco. 
§ 2º Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em 
relatório de visita técnica in loco, que será registrado na plataforma eletrônica e 
enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e 
providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão da 
administração pública municipal. 
§ 3º A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria 
realizadas pelo órgão da administração pública municipal, pelos órgãos de controle 
interno e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Art. 80 Nas parcerias com vigência superior a um ano, o órgão municipal realizará, 
sempre que possível, pesquisa de satisfação. 
§ 1º A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da 
satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações 
desenvolvidas pela organização da sociedade civil, visando a contribuir com o 
cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das 
ações definidas. 
§ 2º A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela administração 
pública municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, 
por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos aptas a auxiliar 
na realização da pesquisa. 
§ 3º Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a organização da sociedade 
civil poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado. 
§ 4º Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada 
em documento que será enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, 
esclarecimentos e eventuais providências. 

CAPÍTULO VII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Seção I 
Disposições gerais 

Art. 81 A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático 
das parcerias, instaurado para demonstração e verificação do cumprimento de metas 
e resultados e da execução financeira. 
§ 1º As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos 
originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia 
útil subsequente ao da prestação de contas. 
§ 2º Na hipótese de atuação em rede, a responsabilidade pela apresentação da 
prestação de contas será da organização da sociedade civil celebrante, inclusive no 
que se refere às ações realizadas pelas organizações da sociedade civil executantes. 
§ 3º A análise financeira das parcerias deve ser realizada independentemente de 
eventual descumprimento de metas, resultados e objetivos. 
Art. 82. A prestação de contas compreenderá a entrega concomitante do relatório de 
execução do objeto e do relatório de execução financeira pela organização. 
Art. 83 A organização da sociedade civil apresentará relatório de execução do objeto, 
anual ou final, que deverá conter minimamente: 
I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar 
o alcance das metas e dos resultados esperados no período de que trata a prestação 
de contas; 
II - documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como listas de 
presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes; 
III - documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou 
serviços, quando houver; e 
IV - documentos sobre o grau de satisfação do público-alvo. 
§ 1º Nos casos em que não tiver sido realizada pesquisa de satisfação, a organização 
da sociedade civil deverá apresentar declaração de entidade pública ou privada local, 
manifestação do conselho setorial ou outro documento que sirva para expor o grau de 
satisfação do público-alvo. 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao relatório anual de execução do objeto, relativo 
à prestação de contas anual, e ao relatório final de execução do objeto, relativo à 
prestação de contas final. 
Art. 84 A organização da sociedade civil apresentará relatório de execução financeira, 
anual ou final, que deverá conter minimamente: 
I - relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que 
possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho aprovado; 
II - relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 
III - comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, 
quando houver; 
IV - extrato da conta bancária específica; 
V - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, 
dados da organização da sociedade civil e do fornecedor, além da indicação do produto 
ou serviço; e 
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VI - memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do 
plano de trabalho aprovado for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para 
demonstrar que não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no 
custeio de um mesmo item. 
§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de devolução do saldo 
remanescente e do extrato bancário quando já constarem na plataforma eletrônica. 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se: 
I - ao relatório anual de execução financeira, relativo à prestação de contas anual, com 
exceção da exigência de comprovante de devolução do saldo remanescente; e 
II - ao relatório final de execução financeira, relativo à prestação de contas final. 
Art. 85 A análise da prestação de contas será realizada mediante a emissão de parecer 
técnico pelo gestor da parceria. 
 § 1º A análise do relatório de execução do objeto consistirá na verificação do 
cumprimento do objeto na forma do Plano de Trabalho aprovado e do instrumento que 
rege a parceria. 
§ 2º A análise do relatório de execução financeira deverá contemplar: 
I - exame da conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com 
as previstas no plano de trabalho aprovado, considerando a análise da execução do 
objeto; e 
II - verificação da conciliação bancária, por meio da correlação entre as despesas da 
relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta. 
Art. 86 O parecer técnico emitido pelo gestor será: 
I – preliminar, caso se verifique que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa 
suficiente para que as metas não tenham sido alcançadas, bem como irregular 
execução financeira dos recursos, indicando: 
a) os valores suscetíveis de glosa ou devolução relacionados a metas descumpridas 
sem justificativa suficiente; e 
b) necessidade de notificação da organização da sociedade civil para que apresente 
esclarecimentos e eventuais documentos sobre o não cumprimento do objeto, alcance 
das metas e a irregular execução financeira. 
II – conclusivo e favorável à aprovação das contas, caso se verifique que houve 
cumprimento integral do objeto, ou cumprimento parcial com justificativa suficiente 
quanto às metas não alcançadas, e regular execução financeira dos recursos, com 
imediato encaminhamento do processo à autoridade responsável pelo julgamento das 
contas; ou 
III – conclusivo e desfavorável à aprovação das contas, caso se confirme, após a 
apresentação de esclarecimentos pela organização, que não houve cumprimento 
integral do objeto e não há justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas, 
bem como irregular execução financeira dos recursos, com imediato encaminhamento 
do processo à autoridade responsável pelo julgamento das contas. 
§ 1º Para fins de diagnóstico da realidade contemplada pela parceria, o parecer técnico 
conclusivo abordará os seguintes aspectos: 
I - impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 
II - grau de satisfação do público-alvo; e 
III - possibilidade de sustentabilidade das ações que foram objeto da parceria. 
§ 2º O conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação também poderá 
servir de subsídio para a elaboração do parecer técnico conclusivo pelo gestor da 
parceria. 

Seção II 
Prestação de contas anual 

Art. 87. Nas parcerias que, seja inicialmente ou após a formalização de prorrogação 
de prazo, venham a possuir vigência superior a um ano, haverá prestação de contas 
anual, que consistirá em relatório anual de execução do objeto e relatório anual de 
execução financeira, apresentado pela organização da sociedade civil no prazo de 
noventa dias após o fim de cada exercício. 
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se exercício cada período de doze 
meses da data da publicação da ordem de início da parceria. 
§ 2º Na hipótese de omissão, o gestor da parceria notificará a organização da 
sociedade civil para apresentar os relatórios mencionados no caput no prazo de quinze 
dias, sob pena de: 
I - aplicação de sanção de advertência; e 
II - suspensão da liberação das parcelas seguintes do cronograma de desembolso, até 
que seja cumprida a obrigação. 
Art. 88. A análise do relatório anual de execução do objeto e do relatório anual de 
execução financeira ocorrerá conforme o disposto nos artigos 85 e 86. 
§ 1º Em caso de emissão de parecer técnico conclusivo e desfavorável à aprovação 
das contas, o gestor da parceria recomendará ao Administrador Público as seguintes 
providências: 
I - determinar a glosa dos recursos relacionados à irregularidade apurada ou à 
prestação de contas reprovada; 
II - aplicar sanções; 
III - instaurar tomada de contas; ou 
IV - promover a rescisão unilateral da parceria. 
§ 2º A análise da prestação de contas anual poderá ser realizada pela técnica de 
auditoria por amostragem, conforme procedimentos definidos em ato normativo 
setorial. 
§3º A decisão de julgamento das contas anuais pelo Administrador Público ocorrerá, 
no que couber, na forma da Seção III deste Decreto. 

Seção III 
Da prestação de contas final 

Art. 89 A prestação de contas final consistirá em relatório final de execução do objeto 
e relatório final de execução financeira, compreendendo todo o período da parceria, 
apresentados pela organização da sociedade civil no prazo de até noventa dias após 
o término da vigência da parceria. 
Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado por até trinta dias, mediante 
solicitação justificada da organização da sociedade civil. 
Art. 90 A análise da prestação de contas final ocorrerá conforme o disposto nos artigos 
85 e 86, no prazo de cento e cinquenta dias, contados da data da apresentação dos 
relatórios. 
§ 1º O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão motivada. 
§ 2º O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas: 
I - não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos 
públicos e celebre novas parcerias; e 
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II - não implica a impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a 
que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas ao ressarcimento do 
erário. 
Art. 91 O julgamento das contas pelo Administrador Público considerará: 
I - o conjunto de documentos relativos à execução da parceria; 
II - o conjunto de documentos relativos ao monitoramento da parceria, inclusive o 
relatório técnico de monitoramento e avaliação e, quando houver, o relatório da visita 
técnica in loco; e 
III - o parecer técnico conclusivo, no que concerne à avaliação do relatório final de 
execução do objeto e do relatório final de execução financeira. 
Parágrafo único. A competência para o julgamento das contas será do Administrador 
Público para celebrar a parceria ou de agente público a ela diretamente subordinado, 
vedada a subdelegação. 
Art. 92 A decisão de julgamento das contas pelo Administrador Público será de: 
I - aprovação das contas; 
II - aprovação das contas com ressalvas; ou 
III - rejeição das contas e imediata instauração da tomada de contas. 
§ 1º A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos os 
objetivos e metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta 
que não resulte em dano ao erário. 
§ 2º A rejeição das contas ocorrerá quando comprovado: 
I - omissão no dever de prestar contas; 
II - descumprimento injustificado do objeto da parceria; 
III - dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou 
IV - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
Art. 93 A decisão de julgamento das contas será encaminhada para ciência da 
organização da sociedade civil, que poderá apresentar recurso administrativo no prazo 
de quinze dias. 
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, 
se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, encaminhará o recurso à autoridade 
superior. 
Art. 94 Exaurida a fase recursal, o órgão ou entidade pública deverá: 
I - no caso de aprovação com ressalvas das contas, registrar no Portal da 
Transparência as causas das ressalvas; ou 
II - no caso de rejeição das contas, notificar a organização da sociedade civil para que: 
a) devolva os recursos, conforme o montante do débito apurado; ou 
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse 
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho aprovado, conforme 
procedimento definido em ato setorial. 
§ 1º A aprovação das contas, com ou sem ressalvas, gera quitação para a organização 
da sociedade civil. 
§ 2º O registro das ressalvas possui caráter educativo e preventivo e será considerado 
na eventual aplicação de sanções previstas neste Decreto. 
§ 3º A autorização de ressarcimento por ações compensatórias será de competência 
indelegável do Secretário ou do dirigente máximo da entidade, em juízo de 
conveniência e oportunidade, desde que ouvido o gestor da parceria e observados os 
seguintes requisitos: 
I - a decisão final não tenha sido pela devolução integral dos recursos; 
II - não tenha sido apontada, no parecer técnico conclusivo ou na decisão final de 
julgamento das contas, a existência de dolo ou fraude na situação que levou à rejeição 
das contas; 
III - o plano de trabalho apresentado para as ações compensatórias não ultrapasse a 
metade do prazo originalmente previsto para a execução da parceria; e 
IV - as ações compensatórias propostas sejam de relevante interesse social. 
§ 4º Na hipótese de descumprimento da obrigação de devolver recursos, serão 
adotadas as seguintes providências: 
I - instauração de tomada de contas; e 
II - registro das causas da rejeição das contas no Portal da Transparência, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da rejeição. 
Art. 95 A devolução de recursos ao erário poderá ser efetuada de forma integral ou 
parcelada, observada a legislação municipal correspondente. 
Parágrafo único. O parcelamento não configurará impedimento à celebração de nova 
parceria ou à liberação de recursos no âmbito de parceria já firmada, salvo quando 
ocorrer atraso no pagamento da parcela. 
Art. 96 Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, observado o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA calculado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acrescidos de juros de mora calculados 
nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir dos seguintes parâmetros: 
I - nos casos em que for comprovado dolo da organização da sociedade civil ou de 
seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, 
sem subtração de eventual período de inércia da administração pública quanto ao 
prazo de análise das contas; e 
II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir: 
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da organização da 
sociedade civil ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da 
execução da parceria; ou 
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que 
trata a alínea “a” deste inciso, com subtração de eventual período de inércia da 
administração pública municipal quanto ao prazo de análise das contas. 

CAPÍTULO VIII 
DAS SANÇÕES 

Art. 97 Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho 
aprovado, com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a 
administração pública municipal poderá aplicar à organização da sociedade civil as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária; e 
III - declaração de inidoneidade. 
§ 1º É facultada a defesa do interessado no prazo de dez dias, contado da data de 
abertura de vista dos autos processuais. 
§ 2º A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando 
verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito 
da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave. 
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§ 3º A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem 
verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da 
parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a 
natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a 
administração pública municipal. 
§ 4º A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de 
participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 
entidades da administração pública municipal por prazo não superior a dois anos. 
§ 5º A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil 
de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após 
decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade. 
§ 6º A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de 
inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário Municipal. 
Art. 97-A Não poderão participar do chamamento público as OSC punidas pelas 
sanções de suspensão temporária aplicada pela Administração Direta e Indireta de 
Niterói e declaração de inidoneidade aplicadas por órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo em âmbito municipal, estadual e federal.  
Art. 98 Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III 
do caput do art. 97 caberá recurso administrativo, no prazo de dez dias, contado da 
data de ciência da decisão. 
Art. 99 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração 
de inidoneidade, a organização da sociedade civil deverá ser inscrita como 
inadimplente no cadastro do município, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação. 
Art. 100 Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da administração 
pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da 
data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar 
contas. 
Parágrafo único. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 
destinado à apuração da infração. 

CAPÍTULO IX 
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Art. 101 As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos 
poderão apresentar proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de 
Interesse Social - Pmis aos órgãos ou às entidades da administração pública municipal 
para que seja avaliada a possibilidade de realização de chamamento público com 
objetivo de celebração de parceria. 
§ 1º O Pmis tem por objetivo permitir a oitiva da sociedade sobre ações de interesse 
público e recíproco que não coincidam com projetos ou atividades que sejam objeto 
de chamamento público ou parceria em curso no âmbito do órgão ou da entidade da 
administração pública municipal responsável pela política pública. 
§ 2º A realização de chamamento público ou a celebração de parceria não depende 
da realização do Pmis. 
Art. 102 A administração pública municipal disponibilizará modelo de formulário para 
que as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos possam 
apresentar proposta de abertura de Pmis, que deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - identificação do subscritor da proposta; 
II - indicação do interesse público envolvido; e 
III - diagnóstico da realidade a ser modificada, aprimorada ou desenvolvida e, quando 
possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de 
execução da ação pretendida. 
§ 1º A proposta de que trata o caput será encaminhada ao órgão ou à entidade da 
administração pública municipal responsável pela política pública a que se referir. 
§ 2º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal estabelecerão 
período para o recebimento de propostas que visem à instauração de Pmis, observado 
o mínimo de sessenta dias por ano. 
Art. 103 A avaliação da proposta de instauração de Pmis observará, no mínimo, as 
seguintes etapas: 
I - análise de admissibilidade da proposta, com base nos requisitos previstos no art. 
102; 
II - decisão sobre a instauração ou não do Pmis, após verificada a conveniência e a 
oportunidade pelo órgão ou pela entidade da administração pública municipal 
responsável; 
III - se instaurado o Pmis, oitiva da sociedade sobre o tema; e 
IV - manifestação do órgão ou da entidade da administração pública municipal 
responsável sobre a realização ou não do chamamento público proposto no Pmis. 
§ 1º A partir do recebimento da proposta de abertura do Pmis, apresentada de acordo 
com o art. 102, a administração pública municipal terá o prazo de até seis meses para 
cumprir as etapas previstas no caput. 
§ 2º As propostas de instauração de Pmis serão divulgadas no sítio eletrônico oficial 
do órgão ou da entidade da administração pública municipal responsável e em portal 
eletrônico único com esta finalidade. 

CAPÍTULO X 
DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 

Art. 104 A administração pública municipal e as organizações da sociedade civil 
assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, através 
do Portal da Transparência e Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), observadas 
as determinações e os prazos da Lei Federal nº 12.527 de 2011, da Lei Municipal nº 
3.084 de 2014 e do Decreto Municipal nº 11.742 de 2014. 
§ 1º A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG, 
em conjunto com os órgãos e entidades municipais, adotará as medidas necessárias 
para a efetivação das ações de transparência previstas neste decreto.  
§2° Nas parcerias referentes a programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em 
situação que possa comprometer a sua segurança, observarão o disposto no art. 87 
da Lei Federal 13.019 de 2014. 
Art. 105 A administração pública deverá manter, no Portal da Transparência a relação 
das parcerias celebradas nos termos da Lei federal nº 13.019 de 2014 e dos 
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respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 
encerramento, contendo as seguintes informações: 
I – órgão ou entidade da administração pública municipal, número, data de assinatura 
e data de publicação da parceria; 
II – razão social da organização da sociedade civil parceira e respectivo Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
III – plano de trabalho aprovado, tipo de atendimento e objeto da parceria; 
IV – valor total previsto na parceira e valores liberados, quando for o caso; 
V – data de início e término da parceira, incluindo eventuais prorrogações; 
VI – situação de prestação de contas final da parceria, incluindo a data prevista para a 
sua apresentação, data em que foi apresentada, prazo para análise e resultado 
conclusivo; 
VII – valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus 
integrantes desempenham e a remuneração prevista para o exercício e os encargos 
sociais e trabalhistas correspondentes, quando vinculados à execução do objeto e 
pagos com o recurso da parceria; e  
VIII – relação das organizações da sociedade civil executantes, quando se tratar de 
atuação em rede. 
Parágrafo único. No caso de atuação em rede, caberá à organização da sociedade 
civil celebrante divulgar as informações de que trata o caput, inclusive quanto às 
organizações da sociedade civil não celebrantes e executantes em rede. 
Art. 106 As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus sítios eletrônicos 
oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
exerçam suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após 
a apresentação da prestação de contas final, as informações de que tratam o art. 11 
da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 63 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 
Art. 107. A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por 
organizações da sociedade civil nos termos do art. 14 da Lei nº 13.019, de 2014, 
observará as diretrizes, os objetivos, as políticas, orientações e normas estabelecidas 
pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG e 
pela Coordenadoria Geral de Comunicação. 
§ 1º Os meios de comunicação pública municipal poderão reservar em suas grades de 
programação espaço para veiculação de campanhas informativas e programações que 
promovam o acesso à informação das ações desenvolvidas pelas organizações da 
sociedade civil no âmbito das parcerias. 
§ 2º Os recursos tecnológicos e a linguagem utilizados na divulgação das campanhas 
e programas deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. 
CAPÍTULO XI 

DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO A PARCERIAS 
Art. 108 Fica criada a Comissão de Políticas Públicas e Fomento a Parcerias, órgão 
colegiado, para atuar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na 
formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas, especificamente das parcerias executadas, composto pelos 
seguintes membros nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo: 
I - um representante titular e um representante suplente dos seguintes órgãos da 
administração pública municipal: 
a) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – 
SEPLAG;  
b) Secretaria Municipal de Governo – SEMUG; 
c) Controladoria Geral do Município - CGM;  
d) Secretaria Executiva - SEXEC;  
e) Secretaria Municipal de Educação – SME;  
f) Secretaria Municipal de Assistência Social; e  
g) Secretaria Municipal de Cultura - SMC.  
II – sete representantes titulares e sete representantes suplentes oriundos das 
organizações da sociedade civil. 
§ 1º A Comissão de Políticas Públicas e Fomento a Parcerias realizará reuniões 
ordinárias semestralmente e, em casos excepcionais, reuniões extraordinárias. 
§ 2º A Comissão de Políticas Públicas e Fomento a Parcerias poderá apresentar 
propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração com 
organizações da sociedade civil. 
Art. 109 Compete à Comissão de Políticas Públicas e Fomento a Parcerias:  
I - elaborar plano anual de parcerias;  
II - prospectar oportunidades de parcerias de prestação de serviços públicos que 
possam ser executados em cooperação com a sociedade civil;  
III - estabelecer diretrizes de revisão e acompanhamento dos procedimentos de 
monitoramento; 
IV - avaliar se os órgãos são capazes de executar as parcerias propostas, quando 
provocado; 
V - acompanhar a implementação da Lei Federal nº 13.019, de 2014, para a sua boa 
efetivação junto aos diferentes setores envolvidos nos processos de gestão de 
parcerias com as organizações da sociedade civil; 
VI - identificar, sistematizar e divulgar boas práticas de fomento e de colaboração; 
VII - propor e apoiar a realização de processos formativos, voltados para agentes 
públicos e a representação da sociedade civil, com o objetivo de capacitá-los quanto à 
elaboração de projetos, contratação, gerenciamento, fiscalização e cumprimento de 
metas, considerando as especificidades das organizações da sociedade civil, de modo 
a amparar e qualificar as relações de parceria; 
VIII - atuar na consolidação e aprimoramento da política de fomento e colaboração 
com o terceiro setor no âmbito do Município de Niterói; 
IX - propor a edição, revisão ou revogação de instrumentos normativos e manuais; 
X - propor diretrizes para a elaboração de planos de trabalho; e 
XI – aprovar seu regimento interno e eventuais alterações. 
Art. 110 A Comissão de Políticas Públicas e Fomento a Parcerias poderá contar com 
auxílio de especialistas e representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas, 
além de representantes de outros conselhos de políticas públicas, que não terão direito 
a voto. 
Art. 111 A participação na Comissão de Políticas Públicas e Fomento a Parcerias não 
ensejará remuneração de qualquer espécie, sendo considerada serviço público 
relevante. 

CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 112 Aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei Municipal nº 3.048, de 18 de 
outubro de 2013, aos processos administrativos relativos às parcerias de que trata este 
Decreto. 
Parágrafo único. A juízo da autoridade competente e a pedido da organização da 
sociedade civil, poderá ser realizada audiência para esclarecimento necessário à 
instrução do processo. 
Art. 113 Não constituem parceria, para fins do disposto neste Decreto, os patrocínios 
realizados para apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros com o 
objetivo de divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar reconhecimento ou ampliar 
relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse. 
Art. 114 No âmbito do Município e de suas autarquias e fundações públicas, a prévia 
tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza 
eminentemente jurídica relacionada à execução da parceria, prevista no inciso XVII do 
caput do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, caberá aos órgãos de consultoria e 
assessoramento jurídico, sob a coordenação e supervisão da Procuradoria Geral do 
Município. 
§ 1º Antes de promover a tentativa de conciliação e solução administrativa, o órgão 
jurídico deverá consultar a Controladoria-Geral do Município quanto à existência de 
processo de apuração de irregularidade concernente ao objeto da parceria. 
§ 2º É assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer 
representar por advogado perante a administração pública municipal, especialmente 
em procedimento voltado à conciliação e à solução administrativa de dúvidas 
decorrentes da execução da parceria. 
§ 3 º Ato do Procurador Geral do Município disciplinará o disposto neste artigo. 
Art. 115 Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data de entrada em 
vigor da Lei nº 13.019, de 2014, permanecerão regidos pela legislação em vigor ao 
tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei nº 13.019, de 
2014, e deste Decreto, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance 
do objeto da parceria. 
§ 1º Os convênios e instrumentos congêneres de que trata o caput poderão ser 
prorrogados de ofício em caso de atraso na liberação dos recursos por parte da 
administração pública municipal, hipótese em que a prorrogação corresponderá ao 
período equivalente ao atraso e será regida pela legislação em vigor ao tempo da 
celebração da parceria. 
§ 2º Nos termos do § 2º do art. 83 da Lei nº 13.019, de 2014, os convênios e 
instrumentos congêneres com prazo indeterminado ou prorrogáveis por período 
superior ao inicialmente estabelecido serão, no prazo de um ano, contado da data de 
entrada em vigor da referida Lei, alternativamente: 
I - substituídos por termo de fomento, de colaboração ou por acordo de cooperação, 
para adaptação ao disposto na referida Lei e neste Decreto, no caso de decisão do 
gestor pela continuidade da parceria; ou 
II - rescindidos, justificada e unilateralmente, pela administração pública municipal, 
com notificação à organização da sociedade civil parceria para as providências 
necessárias. 
§ 3º A administração pública municipal poderá firmar termos aditivos de convênios e 
instrumentos congêneres prorrogáveis por período igual ou inferior ao inicialmente 
estabelecido, observada a legislação vigente ao tempo da sua celebração original e a 
aplicação subsidiária da Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 4º Para a substituição de que trata o inciso I do § 2º, a organização da sociedade 
civil deverá apresentar os documentos previstos nos art. 41 e art. 42 deste Decreto, 
para fins de cumprimento dos art. 33, art. 34 e art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 5º A prestação de contas das parcerias substituídas na forma do inciso I do § 2º 
observará o disposto na Lei nº 13.019, de 2014, e neste Decreto. 
§ 6º Para atender ao disposto no caput, poderá haver aplicação da Seção III do 
Capítulo VII deste Decreto para os convênios e instrumentos congêneres existentes 
na data da entrada em vigor da Lei nº 13.019, de 2014, que estejam em fase de 
execução de seu objeto ou que estejam em fase de análise de prestação de contas. 
Art. 116. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal De Niterói, 20 de abril de 2021. 
Alex Grael - Prefeito 

 
Portarias 
Port.  1787/2021 - Considera exonerado, a contar de 06 de abril de 2021, LUIZ 
FELIPPE OURIVES BELMONT do cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria 
Executiva, por ter sido nomeado para cargo incompatível.  
 
Port. 1788/2021 - Torna insubsistente a Portaria nº 1375/2021, publicada em 
11/02/2021. 
 
Port.  1789/2021 - Considera nomeada, a contar de 01 de abril de 2021, GLÓRIA 
MARIA ANSELMO DE SOUZA para exercer o cargo de Subsecretário, SS, da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de 
Celecina Rodrigues dos Santos. 
 

SECRETARIA EXECUTIVA 
Tornar insubsistente o extrato nº 001/2021, publicado em 27/03/2021  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE 
Atos do subsecretário de Trânsito e Transportes 

Portaria nº 0016 /2021/SMU/SSTT 

O Subsecretario de Transito e Transportes da Secretaria Municipal de Urbanismo, no 
cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 CTB e ainda o 
disposto no Decreto Municipal nº 13.889/2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º- Instituir ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte 
publico coletivo, para as linhas municipais e intermunicipais, conforme planejamento 
do PA nº 530/001585/2021, na Rua Domingues de Sá nº 289. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Portaria nº 0018/2021/SMU/SSTT 
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O Subsecretario de Transito e Transportes da Secretaria Municipal de Urbanismo, no 
cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 CTB e ainda o 
disposto no Decreto Municipal nº 13.889/2021. 
Considerando as informações contidas no PA nº 080000838/2021 e a necessidade de 
organizar o estacionamento e o consequente transito em seu entorno; 
Considerando o momento de PANDEMIA e a necessidade da locomoção de forma a 
não permitir a aglomeração; 
RESOLVO: 
Art. 1º- Instituir ponto de embarque de passageiros do transporte publico individual – 
TÁXI CONVENCIONAIS os logradouros abaixo listados: 
- Rua Presidente Craveiro Lopes, nº 726 – Policlínica Dr. João da Silva Vizella – 
Barreto. 
- Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Policlínica Dr. Guilherme Taylor March – 
Fonseca. 
-Avenida Jansen de Melo s/n – Policlínica Carlos Antonio da Silva – São Lourenço. 
-Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, nº 111 – Policlínica de Piratininga Dom Luis Orione 
– Piratininga. 
-Estrada do Engenho do Mato s/n, Assistência Social Maria Aparecida da Costa – 
Itaipu. 
Art. 2º- esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições 
em contrario. 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

O Diretor do DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS comunica que os 
abaixo relacionados, recusaram-se a assinar, ou receber as intimações e /ou autos de 
infração ou estavam ausentes, no momento da ação fiscal. 

INTIMAÇÃO 
O PROPRIETÁRIO - Rua Comendador Queiroz, 8/201 – Icaraí – 29762; MARIA 
CRISTINA DE S. M. Belloti - Rua Mariz e Barros, 389 – Icaraí – 29760; MARIA 
CRISTINA COSTA - Rua Dr. Acúrcio Torres, Lote 3, Quadra 228 – Icaraí – 29858; MM 
LANCHONETE LTDA - Rua Prof. Carlos Nelson F. Santos, 125, Lote 130 -        
Camboinhas – 29649; MARISA DE M. SONEGHETTI - Rua Manoel Pacheco de 
Carvalho, 271 - Piratininga – 29857; PAULO ROBERTO B. BRAGA - Rua Peroba do 
Campo, 30 - Engenho do Mato – 29855; MARIA FERNANDA V. ATARIAN - 
Condomínio Village Itacoatiara, Rua 1, Lote 24 - Itacoatiara – 29853; MOEMA G. V. M. 
FONSECA - Av. Tamandaré, 189 – Piratininga – 29852; FRANCISCO AUGUSTO M. 
COARACY - Rua Marcolino Gomes Candau, 88 - Piratininga – 29851; RAIA 
DROGASIL S.A - Rua Santa Rosa, 165 - Santa Rosa – 29572; COND. DO ED. 
MAISON DOR - Praia João Caetano, 137B – Ingá – 29570; UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE - Rua Prof. Lara Vilela, 126 - São Domingos – 29578; CLUBE 
PORTUGUÊS - Rua Prof. Lara Vilela, 176 - São Domingos – 29579; ODIR SILVEIRO 
GONÇALVES - Rua Dr. Souza Dias, 71/90 - Vital Brasil – 29576; COND. DO ED. 
ESTORIL PARK - Rua Antônio Parreiras, 15 - Boa Viagem – 29577; THIAGO OLIVA 
BARCELOS - Rua Maestro José Botelho, 171, Bloco 2, ap 701 - Vital Brasil – 29565; 
INSTITUTO VITAL BRASIL - Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil – 29575; 
EDUARDO ARY PARREIRAS - Rua P. Brasil, lote 19, Qd 11 – 29856; O 
PROPRIETÁRIO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, S/N, qd 50, lt 001 - Piratininga - 
29854 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E 
SUSTENTABILIDADE 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói 
(COMAN) em 23 de fevereiro de 2021. Realizada em plataforma virtual de 
videoconferência (Google Meets). 
Pauta: 
1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 
2 - Câmaras Técnicas; 
3 - Apresentação do Secretário Rafael Robertson; 
4 - Assuntos Gerais. 
Ata: 
Estiveram presentes nessa reunião online: Rafael Robertson Oliveira Figueiredo 
(SMARHS); Leandro Pontual (UFF); Sonia Maria Silva Rodrigues (NAI/FME); 
Mário Grillo (PGM); Gonzalo Perez Cuevas (CCRON); Ricardo Lucio Picanço 
Portugal (CLIN); Manoel Alves Junior (CDL); Fátima Valeroso (SMU); Beatriz 
Blauth (CREA-RJ); Liara William Gonçalves (SMC) e Tainá Mocaiber (OAB), bem 
como os convidados Janie Garcia da Silva (LAHVI/UFF) e Ricardo Garcia (Grupo 
de Escoteiros SFA), 
A reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias 
impostas pelos órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19. Registrou-se no 
livro de presença do COMAN o nome e a instituição dos conselheiros presentes. 
No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo Victor 
de Moraes Lopes, após informar a pauta da presente reunião, passou a palavra para 
o estagiário da (SMARHS), Lucas Thomaz Pessôa, que realizou a leitura da ata 1ª 
Reunião Ordinária de 2021. Em seguida a pauta foi submetida a plenário tendo sido 
aprovado pelos conselheiros com ressalvas feitas pelos conselheiros Manoel Alves 
Junior (CDL) e Fátima Valeroso (SMU) e pela convidada Janie Garcia da Silva 
(LAHVI/UFF), que informaram que seus nomes não constavam na lista de presentes 
da ata da 1ª reunião ordinária de 2021. A conselheira convidada Janie Garcia da Silva 
(LAHVI/UFF) ainda fez uma ressalva, quanto ao ponto “Apresentação da Pesquisa 
Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar de Campos (ENGEO)”. Neste ponto, foi dito 
pelos Representantes da EnGeo que a pesquisa sísmica só provocaria danos 
significativos aos animais marítimos se estes estivessem a uma distância de dez 
metros da fonte sísmica. Contudo, a conselheira convidada lembrou que não foi 
apresentada nenhuma referência bibliográfica que fundamentasse esse dado. 
Por conta desta última ressalva, o Secretário Executivo do Conselho, Sr. Victor de 
Moraes Lopes, se comprometeu a enviar um ofício à empresa EnGeo solicitando o 
esclarecimento de quais referências deram embasamento às informações por eles 
apresentadas no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN). 
Dando sequência a pauta, adentrou-se o ponto 2 referentes às Câmaras Técnicas. 
Desta feita, passou-se a palavra para Raphael Braga, coordenador da Câmara Técnica 
de Saneamento Ambiental. Este, por sua vez, iniciou sua fala informando a respeito 
do trabalho desta C.T. na implementação da Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) no prédio da prefeitura (Para mais informações da A3P, acessar 
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http://a3p.mma.gov.br/). Para tal, planeja-se iniciar um projeto piloto na Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) durante 3 meses 
buscando posteriormente elaborar um relatório para ser apresentado no COMAN e 
para servir de parâmetro para implementação da A3P nos demais pavimentos da 
prefeitura. 
Continuando sua fala, Raphael Braga informou que outra atuação relacionada à C.T. 
de Saneamento Ambiental diz respeitos às atividades que irão surgir em decorrência 
do Decreto 13.771/2020 que institui o Programa Municipal de Agroecologia Urbana de 
Niterói, citando projetos de recuperação de nascentes; aquisição de sementes e 
mudas; adequação de infraestrutura para facilitar o escoamento das produções; além 
da criação de polos de produção de mudas de espécies nativas da mata atlântica junto 
aos agricultores familiares do município. Explicou ainda que, a depender do tamanho 
da demanda criada, há a possibilidade de se debater a criação de uma Câmara 
Técnica de agricultura urbana. 
Por fim, disponibilizou seu endereço de e-mail para sugestão de novas pautas para a 
C.T. de Saneamento Ambiental e esclareceu que já há alguns assuntos planejados 
para serem debatidos como, a drenagem de algumas praias e projetos de 
compensação. 
Após a fala de Raphael Braga, o conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) reiterou seu 
desejo de fazer parte das deliberações formais dentro da C.T. de saneamento. Em 
resposta, Raphael Braga informou que sempre disponibiliza seu e-mail para que novos 
membros manifestem o desejo de participarem das novas reuniões e para sugerir 
novas pautas. 
Em seguida, o conselheiro Ricardo Portugal (CLIN), aproveitou a oportunidade para 
lembrar que a legislação referente às Reservas Privadas de Patrimônio Natural 
(RPPN) já foi aprovada e publicada em diário oficial (Decreto nº 13.884/2021). 
Continuando o ponto relativo às Câmaras Técnicas, o Secretário Executivo do 
COMAN, Sr. Victor de Moraes Lopes informou que a coordenadora das Câmaras 
Técnicas de Educação Ambiental e Fauna Silvestre, Aline Moreno, infelizmente não 
pôde se fazer presente nesta reunião do conselho e, por conta disso, passaria em seu 
nome os informes destas duas C.T.s. Em um primeiro momento, informou que a C.T. 
de Fauna Silvestre irá realizar sua primeira reunião brevemente onde será debatido o 
calendário de atuação para esta Câmara Técnica durante o ano de 2021, além de fazer 
a avaliação de todos os projetos de soltura realizados no ano de 2020 e a obtenção de 
uma coleção biológica para ser exposta na sede do Parque Natural Municipal de Niterói 
(PARNIT). Também foi informado que Aline Moreno terá que deixar a coordenação da 
C.T. de Educação Ambiental, contudo já se está preparando a transição e acredita-se 
que na próxima reunião do conselho será possível indicar quem ficará responsável por 
esta Câmara Técnica, que deverá continuar suas atividades na elaboração do plano 
municipal de educação ambiental. 
Após a fala do Secretário Executivo, Ricardo Garcia, convidado do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente de Niterói (COMAN), expôs sua preocupação com o número de 
denúncias de pesca predatórias em áreas da Reserva Extrativista Marítima de Itaipu 
(RESEX) e em nas orlas dos bairros de São Francisco e Charitas. Falou ainda que 
uma sugestão para reverter este cenário é a possibilidade da guarda ambiental 
também se tornar uma guarda marítima.     
Em resposta, Victor de Moraes Lopes se comprometeu a encaminhar um ofício ao 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) pedindo apoio na fiscalização das áreas 
mencionadas. Também se comprometeu a procurar meios para satisfazer essa 
demanda para que a guarda ambiental de Niterói também passe a ser marítima. 
Posteriormente, o conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) também lembrou que a 
próxima reunião do conselho da RESEX ocorrerá no dia primeiro de março às 14:00h 
e seria uma oportunidade para tratar a questão levantada pelo convidado Ricardo 
Garcia, uma vez que a SMARHS possui assento no conselho. Aproveitando o ensejo, 
o conselheiro Ricardo Portugal (CLIN) lembrou que haverá reunião do conselho do 
Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) na próxima sexta-feira às 15:00h e 
também é importante que se acompanhe as deliberações uma vez que há a 
proximidade das áreas do parque com o município de Niterói.  
Com a palavra, o Secretário Executivo do Conselho, Victor de Moraes Lopes informou 
a respeito da Câmara Técnica de Legislação Ambiental, destacando, em um primeiro 
instante, que a C.T. está retomando suas atividades e há a expectativa de se marcar 
uma reunião na quinta-feira da próxima semana, visando tratar a respeito de uma 
resolução de licença prévia. Informou que, uma vez concluída a pauta, a mesma será 
encaminhada para todos os conselheiros,  
Não havendo questionamentos dos conselheiros quanto à C.T. de Legislação 
Ambiental, passou-se a palavra para a coordenadora da Câmara Técnica de Áreas 
Verdes, Fabiana Barros. Inicialmente, a coordenadora exaltou a boa participação dos 
conselheiros nas duas reuniões da C.T. de Áreas Verdes que foram realizadas neste 
ano, mantendo a boa frequência do ano passado. Posteriormente reiterou a 
informação da publicação do decreto das Reservas Privadas de Patrimônio Natural 
(RPPN), destacando a importância deste instituto para as zonas de amortecimento e 
áreas de transição no município. Também destacou que haverá um retorno econômico 
para o município com a implementação das RPPNs uma vez que refletirá 
positivamente no cálculo do valor de repasse relativo ao ICMS ecológico.  
Além disso, informou que a C.T. de áreas verdes está atuando, através do 
monitoramento de locais em pendotiba onde seria viável a criação de uma RPPN. 
Neste sentido, já há vistorias previstas para a fim de se avaliar quais logradouros, em 
áreas ambientalmente relevantes da região de pendotiba, possuem melhores atributos 
para tal finalidade. Fabiana ainda falou do Parque Natural Municipal Água Escondida, 
que foi criado no final do ano passado,comunicando que há dois plantios para serem 
agendados neste parque. Por fim, a coordenadora do C.T. de Áreas Verdes tratou a 
respeito do plano de manejo do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) ao 
informar que houve avanço no zoneamento, e há a expectativa de conclusão do plano 
ainda neste ano. 
Após a fala da coordenadora, Fabiana Barros, o conselheiro Leandro Pontual (UFF), 
disse ter feito um levantamento por georreferenciamento, o que o motivou a ter 
suspeitas de que alguns dados de coordenadas no memorial descritivo necessitam de 
correções, uma vez que não condizem com os mapas apresentados. O conselheiro 
ainda disse ter receio da lei do PARNIT ser invalidada por essa questão. Em resposta, 
Fabiana Barros disse que irá averiguar essa divergência com a equipe de geógrafos e 
convidou o conselheiro da UFF para, caso queira, participar das reuniões futuras da 
C.T. de áreas verdes. 

http://a3p.mma.gov.br/
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Não havendo mais questionamentos, passou-se para o ponto 3 da pauta, 
“Apresentação do Secretário Rafael Robertson”. Passou-se a palavra para Rafael 
Robertson, Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e 
presidente do COMAN.  
Inicialmente, o presidente do COMAN se apresentou aos demais conselheiros 
comunicando que faz parte dos quadros da SMARHS desde o ano de 2011, sendo os 
4 últimos como subsecretário, passando a ocupar neste ano o cargo de secretário. 
Ressaltou a importância e o desafio de estar a frente do Conselho do Meio Ambiente, 
sobretudo na gestão de um prefeito com tanta ligação com esta pasta. Por conta da 
magnitude desse desafio, diz que as portas SMARHS estarão sempre abertas para 
todos aqueles que desejarem contribuir de alguma forma na qualificação do debate de 
políticas públicas voltadas à área ambiental. 
Em seguida, Rafael Robertson de Oliveira Figueiredo apresentou o plano de 100 dias 
da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), 
que, por sua vez, contém 4 metas para esse início de gestão. A primeira delas envolve 
o programa “Ligados na Rede”, uma versão do projeto “Se Liga” do Instituto Estadual 
do Ambiente (INEA). Ressaltou-se a importância de haver uma atuação municipal 
neste sentido, uma vez os esforços convergentes de diversos entes federativos, 
podem catalisar a entrega de bons resultados. Neste primeiro momento, a atenção 
será focada, primordialmente, no bairro de Santo Antônio e há a meta de se atingir o 
número de 600 casos vistoriadas nestes primeiros 100 dias para que seja possível ter 
o diagnóstico da situação atual e, assim, traçar a atuação necessária. Atualmente, já 
foram vistoriadas, aproximadamente, 200 casas. 
Outra meta prevista para o início da gestão, diz respeito aos processos administrativos 
da SMARHS, buscando utilizar majoritariamente o sistema “E-cidade” e reduzir a 
emissão de papéis nos trâmites internos. 
Além disso, outra meta para o início de gestão diz respeito a Resolução SMARHS nº 
01/2017, que foi alterada adequando os valores da medida compensatória, tornando-
os mais exequíveis. O presidente do Conselho aproveitou a oportunidade para 
agradecer aos membros do COMAN pois já analisaram a resolução na última reunião 
e, portanto, esta meta estaria dependendo apenas da publicação em diário oficial para 
ser concretizada. 
Também foi mencionado que se está organizando um tour virtual no PARNIT e que se 
está inserindo na Administração Regional da Região Oceânica de Niterói um sistema 
de protocolo junto à SMARHS, buscando dar mais comodidade aos moradores desta 
região. 
Ademais, o Presidente do Conselho também informou quanto a implementação da 
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P | Para mais informações, ver 
http://a3p.mma.gov.br/). Foi dito que, inicialmente, constatou-se uma dificuldade em 
criar um consenso geral entre as Secretarias e, por conta disso, está se planejando 
realizar um projeto piloto dentro da SMARHS. Pretendendo reverberar as experiências 
obtidas para todas as Secretarias presentes no prédio da Prefeitura de Niterói. Mais 
uma vez, o presidente do conselho reiterou o convite para que todos os presentes 
participem, na medida de como desejarem, de todas as metas antes mencionadas. 
Após a fala do Presidente do COMAN, o Conselheiro Ricardo Portugal (CLIN) 
parabenizou o Secretário e se colocou à disposição para apoiar a SMARHS na 
implementação da A3P uma vez que a CLIN já instaurou essa agenda e o 
compartilhamento de experiências podem acelerar o processo de implementação na 
SMARHS. Em resposta, Rafael Robertson de Oliveira Figueiredo disse que o apoio da 
Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) será fundamental. 
Não havendo mais manifestações dos conselheiros, deu-se início ao último ponto da 
pauta, “Assuntos Gerais”. Neste sentido, o Secretário Executivo do Conselho, Sr. 
Victor de Moraes Lopes questionou se algum conselheiro teria algum assunto para ser 
tratado em sede de assuntos gerais. Assim sendo, o conselheiro Gonzalo Cuevas 
(CCRON) disse que faz parte de um grupo de trabalho do CLIP que, dentre outras 
metas, busca fazer um levantamento sobre o estado atual do rio João Mendes. 
Contudo, reparou que a trilha que dava acesso à nascente do rio não se encontrava 
mais visível, mencionando que não conseguiu localizar a trilha das últimas vezes que 
tentou. Em resposta, o Secretário Executivo do COMAN, Sr. Victor de Moraes Lopes, 
se prontificou a levar esse questionamento ao setor de áreas verdes da SMARHS. A 
pedido do Conselheiro Jorge Luiz (FAMNIT), questionou-se a manutenção das 
reuniões em formato virtual. A maioria dos conselheiros optou pela manutenção deste 
formato tendo apenas 1 voto divergente.  
Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-
feira ( dia 30 – trinta ) do mês de março do ano de 2021. 
  
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros, segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

NITERÓI  

Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição 
Federal; do artigo 88, inciso II da Lei Federal n.º 8.069/90, dos artigos 5º e 6º da Lei 
Municipal n.º 3361/2018, nos artigos 12, 15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal 
e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos direitos da 
Criança e do Adolescente), o CMDCA Niterói DELIBERA:  
DELIBERAÇÃO N.º: 280 
Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 08 de abril de 2021, em 
formato remoto, online, através do aplicativo Microsoft Teams, em razão da pandemia 
pelo novo coronavirus, a plenária aprovou a renovação de registro provisório pelo 
período de 01 ano, das entidades: INSTITUTO CANHOTINHA DE OURO – ICO 
(116/02); ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS ENFERMOS DA CASA MARIA DE 
MAGDALA (066/97); INSTITUTO RUMO NÁUTICO(132/03), com  inscrição provisória 
do Projeto Grael (132.01), sob regime de apoio socioeducativo em meio aberto, pelo 
período de 01 ano. Aprovou ainda a renovação da inscrição provisória do NACA 
NITERÓI - Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência 
(Prog04-2018), sob o regime de orientação e apoio sociofamiliar, pelo período de 01 
ano; a Inscrição do Projeto Viver – EIXO FENASE JOVEM (085.06), sob regime de 
apoio socioeducativo em meio aberto, pelo período de 06 meses; Inscrição do 
Programa Social Pescar – Promoção à Integração ao Mundo do Trabalho (Prog05-
2021) sob regime de apoio socioeducativo em meio aberto, pelo período de 06 meses.  

http://a3p.mma.gov.br/
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Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição 
Federal; do artigo 88, inciso II da Lei Federal n.º 8.069/90, dos artigos 5º e 6º da Lei 
Municipal n.º 3361/2018, nos artigos 12, 15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal 
e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos direitos da 
Criança e do Adolescente), o CMDCA Niterói DELIBERA:  
DELIBERAÇÃO N.º: 279 

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 08 de abril de 2021, em 
formato remoto, online, através do aplicativo Microsoft Teams, em razão da pandemia 
pelo novo coronavirus, a plenária aprovou a Ata da Reunião Ordinária do dia 04 de 
março de 2021.  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA REGIÃO OCEÂNCIA SUSTENTÁVEL 
Portaria SMO/UGP/CAF nº 008/2021, de 05 de abril de 2021. 
Determina a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do Contrato UGP/CAF nº 005/2020 
O Secretário de Obras e Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais e tendo 

em visa o que estabelece a legislação em vigor. 
Considerando que o Convênio assinado pela Prefeitura Municipal de Niterói com a 
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 
AGEVAP, encontra-se em fase de renovação; 
Considerando que o Contrato UGP/CAF nº 005/2020, originado da Tomada de Preços 
nº 003/2020, está sendo executado com recursos desse Convênio; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, a partir de 05/04/2021, do 
Contrato UGP/CAF nº 005/2020, assinado com a empresa MK Guimarães, 
Construções, Locações e Transportes Eireli para execução de obras para implantação 
de saneamento ambiental e infraestrutura na Comunidade do Cabrito, localizada no 
Bairro do Jacaré. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Omitido do Diário Oficial de 06 de abril de 2021. 

Coordenadoria do Serviço Funerário Municipal 
CEMITÉRIO DE ITAIPU 

E D I T A L 
O Chefe do Cemitério de Itaipu torna público o seguinte: os restos mortais abaixo 
relacionados, e sepultados nessa necrópole, no período de Outubro de 2002, a Janeiro 
de 2016. Serão retirados das sepulturas e recolhidos ao ossuário geral, em 
conformidade com o Decreto Municipal nº. 4.531/1985. Havendo a intenção de evitar 
as referidas exumações, devem os interessados se manifestar administrativamente, 
por escrito, no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data de publicação deste 
edital.  
Gaveta de Adulto: 76- Janice do Nascimento Bernardino, Inumado em 22/01/2016.  
Carneira de Adulto: 843- Rua 20, Quadra A- Antônio Lopes Coutinho, Inumado em 
11/10/2002; 736- Rua 26, Quadra A-Jose Carlos Ferreira Rebeque Filho, Inumado em 
20/12/2005; 1018- Rua 02, Quadra B - Maria Beatriz de Araújo Santos, Inumado em 
02/12/2006; 715- Rua 21, Quadra A-Osmar Dias Figueira, Inumado em 02/05/2014; 
929- Rua 07, Quadra B- Antônio Coutinho de Lacerda, Inumado em 14/10/2014; 

E D I T A L 
O Chefe do Cemitério de Itaipu torna público o seguinte: os restos mortais abaixo 
relacionados, e sepultados nessa necrópole, no período de Maio de 2018, a Dezembro 
de 2018 . Serão retirados das sepulturas e recolhidos ao ossuário geral, em 
conformidade com o Decreto Municipal nº. 4.531/1985. Havendo a intenção de evitar 
as referidas exumações, devem os interessados se manifestar administrativamente, 
por escrito, no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data de publicação deste 
edital.  
Gaveta de adulto: 06 - Cleusa Julia de Freitas, Inumado em 01/10/2018;14 - Vanilde 
Maria de Freitas, Inumado em 06/10/2018; 75 - Olavo Jose de Oliveira, Inumado em 
13/07/2018.  
Carneira de Adulto: 880 - Rua 03, Quadra B -Denise de Souza, Inumado em 
05/12/2018; 929 - Rua 07 Quadra B, Levy Marins dos Santos, Inumado em 29/06/2018; 
1086 - Rua 04 Quadra B, Batista de Oliveira Brasilino, Inumado em 16/05/2018; 

Coordenadoria do Serviço Funerário Municipal 
Cemitério São Francisco Xavier 

EDITAL 
O chefe do Cemitério São Francisco torna público o seguinte: os restos mortais abaixo 
relacionados, e sepultados nessa necrópole no período de 01/06/2018 á 31/12/2018, 
serão retirados das sepulturas e recolhidos ao ossuário geral, em conformidade com o 
Decreto Municipal nº 13.981/2021. havendo a intenção de evitar as referidas 
exumações, devem os interessados se manifestar administrativamente, por escrito, 
antes de completar-se o prazo legal de dois (02) anos e nove meses de sepultamento. 
Gaveta de Adulto:  242-Rafael de Oliveira Fernandes (02/06/2018), 235- Maria do 
Socorro Barbosa da Silva  
(04/06/2018),323-Eufrásia Mosca Baptista (05/06/2018), 297-Terezinha Jesus dos 
Santos (05/06/2018), 189-Adilcéia Marta Batista (10/06/2018), 434-Maria 
D’assumpção Loyola Guimarães (10/06/2018), 345-Paulo Cesar Tertuliano dos Santos 
(11/06/2018), 84-Ataíde Lemos de Souza (14/06/2018), 265-Maria Bernadete Santos 
da Silva (25/06/2018), 132-Catarina Laurindo de Souza (25/06/2018), 260-Arlete da 
Silveira Bastos (26/06/2018), 209-Maria da Conceição de Azevedo Aragão 
(26/06/2018), 507-Neil Pereira Gonçalves (27/06/2018), 138-Lizeth de Figueiredo 
Ribeiro (29/06/2018), 89-Conceição Jacinta Pereira Carneiro (04/07/2018), 413-
Georgina Aparecida Dias da Silva (08/07/2018), 425-Márcio Correa da Silva 
(14/07/2018), 41-Francisco Carlos Pamzembock (18/07/2018), 417-Durval José 
Rodrigues (19/07/2018), 499-Vania Cabral Valois Batista (28/07/2018), 408-Ibiracy 
Mattos dos Santos (30/07/2018), 44-Rosane Netto Inchausp (02/08/2018), 396-Maria 
Neuma Fernandes Xavante (02/08/2018), 311-Therezinha Vasconcellos de Souza 
(05/08/2018), 357- Maria Josepha da Conceição (13/08/2018), 368-Sonia Maria Félix 
dos Santos (15/08/2018), 173-Marcelo de Oliveira da Silva Júnior (17/08/2018), 49-
Neuza Lessa de Moraes (28/08/2018), 417-Matheus Mendonça Bento (29/08/2018), 
197-Walmir de Abreu Ladeira (30/08/2018), 237-Maria das Dores Flor Benício 
(05/09/2018), 325-João Carlos Stenhofen (05/09/2018), 307-Edevaldo Borges dos 
Anjos (07/09/2018), 254-Benedito Cândido (07/09/2018), 234-Eunice Leite Favano 
(09/09/2018), 94-Josenita Lauria Guimarães (12/09/2018), 264-Raquel Araújo 
Callegari (16/09/2018), 316-Gisella Damiani Leonardelli (24/09/2018), 436-Eliane 
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Batista Pereira de Souza (26/09/2018), 455-Terezinha Carvalho Pannain (03/10/2018), 
468-Vera Carvalho Moreira (16/10/2018), 478-Paulo Arcanjo de Oliveira Reis 
(19/10/2018), 114-Emília Netto (24/10/2018), 98-Renato Menezes Pitta (30/10/2018), 
357-Jefferson da Silva Coutinho Rosa (30/10/2018), 142-Isa da Silva Pacheco Ferreira 
(31/10/2018),42-Carlos Eduardo Lima Lopes (31/10/2018),331-Joelson da Costa 
Sodré (09/11/2018), ‘’324-Oracy Gomes de Lourenço (04/12/2018), 185-Carlindo Silva 
(06/12/2018), 360-Elevi José Rodrigues (10/12/2018), 475-Valéria Santos Hardoim 
Nascimento (17/12/2018), 381-Maria Lígia Morales Conceição (18/12/2018), 44-Maria 
Zilda da Silva (19/12/2018). 
Carneiro de Adulto da Quadra A: 82-Wagner Alves Machado (20/07/2018), 09- 
Sérgio Marins do Amparo (15/09/2018). 
Carneiro de Adulto da Quadra F:  621- Francisco Ferreira de Souza Motta 
(03/09/2018). 
Cova Anjo: 45- Agnes Berenger Coelho (07/06/2018), 50- Vitória Cristine dos Santos 

(26/07/2018). 
Cova Rasa Quadra A: 704- Romildo João Marangoni (08/07/2018), 438- Arilda dos 
Santos Silva (16/10/2018), 168- Maciel Lima Vieira (16/10/2018), 198- Mário Carlos 

Marins de Alcântara (29/11/2018).  
 
O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o deferimento da solicitação 
de serviços funerários nos autos dos processos administrativos deferidos em ABRIL 
2021. 

750004224/2020 

750004647/2020 

750000422/2021 

750000925/2021 

750001187/2021 

750001193/2021 

750001206/2021 

750001207/2021 

750001213/2021 

750001218/2021 

750001221/2021 

750001226/2021 

750001272/2021 

750001281/2021 

750001282/2021 

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Atos do Presidente 
PORTARIA FME Nº 339/2021 
O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de suas 
atribuições legais, conforme disposto no artigo 14 da lei 531/1985, bem como inciso VI 
do artigo 13 do Estatuto da Fundação Municipal de Educação de Niterói,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Revogar a Portaria FME n°1260/2018, publicada no Jornal A Tribuna do dia 

15/12/2018. 
Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PORTARIA FME Nº 340/2021 
O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de suas 
atribuições legais, conforme disposto no artigo 14 da lei 531/1985, bem como inciso VI 
do artigo 13 do Estatuto da Fundação Municipal de Educação de Niterói,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Dispensar, a contar de 01/04/2021, a servidora Tatiana Ribeiro dos Santos 
Esteves, matrícula n° 234.163-4, da Direção Geral da E.M. Antineia Silveira Miranda. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PORTARIA FME Nº 341/2021 
O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de suas 
atribuições legais, conforme disposto no artigo 14 da lei 531/1985, bem como inciso VI 
do artigo 13 do Estatuto da Fundação Municipal de Educação de Niterói, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a contar de 01/04/2021, a servidora Kelly Gissane Perrout Rosa, 
matrícula n°235087-4, para responder pela Direção Geral da E.M. Antineia Silveira 
Miranda. 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
PORTARIA FME Nº 355/2021 
O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de suas 
atribuições legais, conforme disposto no artigo 14 da lei 531/1985, bem como inciso VI 
do artigo 13 do Estatuto da Fundação Municipal de Educação de Niterói, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a contar de 01/04/2021, a servidora Dayse Gonçalves Fontenelle, 
matrícula n°232857-3, para responder pela Direção Adjunta da E.M. Antineia Silveira 
Miranda. 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
EXTRATO PGM 

INSTRUMENTO: Renovação por inexigibilidade de licitação com dispensa do 
instrumento de contrato; PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a 
Procuradoria Geral do Município, e a empresa Zenite Informação e Consultoria AS; 
OBJETO: Renovação de contrato. PRAZO: Doze meses, contados da data de 
publicação; VALOR ESTIMADO: R$ 12.709,00(doze mil e setecentos e nove reais); 
VERBA: P.T. nº 12100412201454192; N.D. nº 3.3.3.9.0.40.99.00.00, Fonte 203, Nota 
de Empenho nº 110/2021; FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 e o constante no Processo 
nº 070/000994/2021; . DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2021 

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atos do Presidente 
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O Presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Tornar insubsistente a Portaria FMS/FGA nº 086/2021. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 132/2021 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6.150/91,  

RESOLVE: 
Dispensar, a contar de 05/04/2021, ANA PAULA DE SOUZA SILVEIRA, da 
gratificação equivalente ao símbolo FMS-5/SUS, do cargo de Assessor, da 

Presidência, da Fundação Municipal de Saúde. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 133/2021 - Dispensar, a contar de 01/03/2021, JOSÉ 
HENRIQUES MARQUES NETO, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-8/SUS, 
da função de Assessor, da Presidência, da Fundação Municipal de Saúde. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 134/2021 - Dispensar, a contar de 01/03/2021, JOSÉ 
HENRIQUES MARQUES NETO, da função de Coordenador Adjunto, do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, da Fundação Municipal de Saúde. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 135/2021 - Atribuir, a contar de 01/03/2021, a TAMIRES 
ROCHA FERREIRA DE SOUZA, a função de Coordenador Adjunto, do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga 
decorrente da dispensa de José Henriques Marques Neto.  
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 136/2021 - Atribuir, a contar de 01/03/2021, a TAMIRES 
ROCHA FERREIRA DE SOUZA, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-8/SUS, 
na função de Assessor, da Presidência, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga 

decorrente da dispensa de José Henriques Marques Neto. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 137/2021 - Dispensar, a contar de 01/03/2021, LUCIA 
HELENA SANCHEZ GONZALEZ, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, 
da função de Chefe do Serviço de Vigilância em Saúde, da Policlínica Comunitária 
de Itaipú, da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da 
Fundação Municipal de Saúde. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 138/2021 - Atribuir, a contar de 01/03/2021, a PALOMA 
CALDAS DA SILVA, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, na função de 
Chefe do Serviço de Vigilância em Saúde, da Policlínica Comunitária de Itaipú, da 
Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação 
Municipal de Saúde, em vaga decorrente da dispensa de Lucia Helena Sanchez 
Gonzalez. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 139/2021   - Dispensar, a contar de 01/04/2021, LUIZ 
AUGUSTO LIMA DE MORAES, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, 
da função de Chefe do Serviço de Contabilidade e Finanças, do Hospital 
Psiquiátrico de Jurujuba, da Vice-Presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência, 
da Fundação Municipal de Saúde. 

 
PORTARIA FMS/FGA Nº 140/2021 - Atribuir, a contar de 01/04/2021, a VANESSA 
SOUZA MARTINS, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, na função de 
Chefe do Serviço de Contabilidade e Finanças, do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, 

da Vice-Presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência, da Fundação Municipal 
de Saúde, em vaga decorrente da dispensa de Luiz Augusto Lima de Moraes. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 141/2021 - Dispensar, a contar de 01/04/2021, LUIZ 
MARIANO MIGNOT DE OLIVEIRA, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-
5/SUS, da função de Chefe da Divisão de Administração, do Hospital Psiquiátrico 
de Jurujuba, da Vice-Presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência, da 
Fundação Municipal de Saúde. 
 
PORTARIA FMS/FGA Nº 142/2021 - Atribuir, a contar de 01/04/2021, a LUIZ 
AUGUSTO LIMA DE MORAES, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-5/SUS, na 
função de Chefe da Divisão de Administração, do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, 
da Vice-Presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência, da Fundação Municipal 
de Saúde, em vaga decorrente da dispensa de Luiz Mariano Mignot de Oliveira. 
 
CORRIGENDA 
Na Portaria FMS/FGA Nº 014/2021, publicada em 28/01/2021, referente ao PCS/2020, 

segue abaixo: 
 INCLUSÃO: 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO  PROGRESSÃO 

CLAUDIA VALERIA JARDIM DA MATTA MACHADO 1433187 Odóntologo 01 

ERICA WILLNER 1432532 Nutricionista  02 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
Licença Especial - Deferida 
200/5363/2013 -  CELIA BERNARDINO DE FARIAS 
Licença Especial - Deferida 

200/2018/2014 -  LETICIA CORRÊA MAGALHÃES 
Licença Especial  -  Deferida 
200/14280/2019 -  SEBASTIÃO DE ALMEIDA DACO 
Averbação de Tempo de Serviço - Deferido 
200/4018/2021 - Benedita Pena dos Santos  
 

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN 
Atos do Presidente 

ATOS DE CONTRATAÇÃO 
EXTRATO CONTRATUAL Nº 040/2021 

Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Alice Frazão Messias (estagiário (a) / 
estudante) e UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - Instituição de ensino 
/ interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de estágio tem por objeto 



 

 

Página 28 

formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante regularmente matriculado 
(a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de estágio na FAN; Prazo de 
vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa auxílio pela 
contraprestação: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de 
R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: 
R$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais ) referente à bolsa e ao auxílio 
transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/ 220/001079/2021. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 

R$70.000,00 (setenta mil reais).. Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 20v, termo registrado sob o nº 040/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 041/2021 
Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Beatriz Bombiere Pires Tavares 
(estagiário (a) / estudante) e UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - 
Instituição de ensino / interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de 
estágio tem por objeto formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante 
regularmente matriculado (a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de 
estágio na FAN; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa 
auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e auxílio transporte 
mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do 
Termo: R$ 5.736,00 ( cinco mil, setecentos e trinta e seis reais ) referente à bolsa e ao 
auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000928/2021. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais).Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 21, termo registrado sob o nº 041/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 042/2021 
Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Ana Clara da Silva (estagiário (a) / 
estudante) e UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - Instituição de ensino 
/ interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de estágio tem por objeto 
formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante regularmente matriculado 
(a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de estágio na FAN; Prazo de 
vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa auxílio pela 
contraprestação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de 
R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: 
R$ 5.736,00 ( cinco mil, setecentos e trinta e seis reais )referente à bolsa e ao auxílio 
transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000870/2021. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036 FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 21v, termo registrado sob o nº 042/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 043/2021 
Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Francisca Indaia Mattos do Nascimento 
(estagiário (a) / estudante) e UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - 
Instituição de ensino / interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de 
estágio tem por objeto formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante 
regularmente matriculado (a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de 
estágio na FAN; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa 
auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e auxílio transporte 
mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do 
Termo: R$ 5.736,00 ( cinco mil, setecentos e trinta e seis reais )referente à bolsa e ao 
auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000869/2021.. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais). Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 22, termo registrado sob o nº 043/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 044/2021 
Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Arthur Coelho Corrêa e Castro (estagiário 
(a) / estudante) e UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - Instituição de 
ensino / interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de estágio tem por 
objeto formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante regularmente 
matriculado (a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de estágio na FAN; 
Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa auxílio pela 
contraprestação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de 
R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: 
R$ 5.736,00 (cinco mil e setecentos e trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio 
transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000755/2021.. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais). Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 22v, termo registrado sob o nº 044/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 046/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Iolme Paulo Lugon 
Junior (estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) – (Instituição de ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo 
aditivo referente à prorrogação por mais 06 (seis) meses do Termo de Compromisso 
de Estágio REGISTRADO SOB TERMO N° 113/2020; Prazo de vigência do Termo: 06 
(seis) meses, até 06-10-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: 
R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento 
e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 4.536,00 (quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/003582/2020; Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
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DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais); Data da Assinatura do termo: 31-03-2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 23 v, termo registrado sob o nº 046/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 047/2021 
Instrumento/espécie: 2 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Juliana Almeida Leite, 
(estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – (Instituição de 
ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo referente à 
prorrogação por mais 03 meses e 25 dias do Termo de Compromisso de Estágio 
REGISTRADO SOB TERMO N° 112/2020; Prazo de vigência do Termo: 03 (três) 
meses e 25 dias, até 30-07-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: 
R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento 
e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 2.898,00 (dois mil, 
oitocentos e noventa e oito reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000064/2020; Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais); Data da Assinatura do termo: 31-03-2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 24, termo registrado sob o nº 047/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 048/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Luiz Felipe Nascimento 
Cruz (estagiário (a) / estudante) e UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – (Instituição de 
ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo referente à 
prorrogação por mais 06 meses do Termo de Compromisso de Estágio REGISTRADO 
SOB TERMO N° 077/2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) meses, até 02-09-
2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800 (oitocentos reais) 
mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), 
perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e trinta e seis 
reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 
11788/08; Processo Administrativo/FAN/220/000777/2020; Dotação orçamentária: 
NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA 
DE TRABALHO: 4141133911364101, nota de Empenho n°: 077/2021, data: 
08/02/2021, no valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais); Data da Assinatura 
do termo: 08-02-2021; registrado no livro nº 07, fls. 24v, termo registrado sob o nº 
048/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 049/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), GABRIEL DE ARAÚJO 
LEAL SILVA (estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – 
(Instituição de ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo 
referente à prorrogação por mais 06 meses do Termo de Compromisso de Estágio 
REGISTRADO SOB TERMO N° 079/2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) 
meses, até 02-09-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta 
e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e 
trinta e seis reais referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº 11788/08; Processo Administrativo/FAN/220/000718/2020; Dotação 
orçamentária: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, 
PROGRAMA DE TRABALHO: 4141133911364101, nota de Empenho n°: 077/2021, 
data: 08/02/2021, no valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais); Data da 
Assinatura do termo: 08-02-2021; registrado no livro nº 07, fls. 25, termo registrado sob 
o nº 049/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 050/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Ingrid Telino Pereira de 
Almeida (estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – 
(Instituição de ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo 
referente à prorrogação por mais 06 meses do Termo de Compromisso de Estágio 
REGISTRADO SOB TERMO N° 023/2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) 
meses: até 22-07-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta 
e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e 
trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº 11788/08; Processo Administrativo/FAN/220/004610/2019; Dotação 
orçamentária: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, 
PROGRAMA DE TRABALHO: 414141221454191, nota de Empenho n°: 3332/2020, 
data: 31/12/2020, no valor de R$1.912,00 (um mil e novecentos e doze reais); Data da 
Assinatura do termo: 31-12-2020; registrado  

EXTRATO CONTRATUAL Nº 051/2021 
Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Beatriz Alves da Silva Duarte (estagiário 
(a) / estudante) e UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Instituição de ensino / 
interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de estágio tem por objeto 
formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante regularmente matriculado 
(a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de estágio na FAN; Prazo de 
vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa auxílio pela 
contraprestação: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de 
R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: 
R$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio 
transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/001132/2021. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, NOTA DE Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais). Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 26, termo registrado sob o nº 051/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 052/2021 
Instrumento/espécie: termo de compromisso de estágio; Partes do termo: Fundação 
de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Danielle Paim de Souza Vieira (estagiário 
(a) / estudante) e UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR Instituição de ensino / 
interveniente; Resumo do Objeto: termo de compromisso de estágio tem por objeto 
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formalizar e regular as condições pelas quais o (a) estudante regularmente matriculado 
(a) na Instituição de Ensino realizará suas atividades de estágio na FAN; Prazo de 
vigência do Termo: 06 (seis) meses; remuneração da bolsa auxílio pela 
contraprestação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de 
R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: 
R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais ) referente à bolsa e ao auxílio 
transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000920/2021. Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
4141133911364101, nota de Empenho n°: 369/2021, data: 31/03/2021, no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais).. Data da Assinatura do termo: 31/03/2021; registrado 
no livro nº 07, fls. 26v, termo registrado sob o nº 052/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 053/2021 
Instrumento/espécie: 2 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Ariane Carvalho 
Rodrigues (estagiário (a) / estudante) e Faculdade Maria Thereza (FAMATH) – 
(Instituição de ensino / interveniente); Resumo do Objeto: segundo termo aditivo 
referente à prorrogação por mais 06 (seis) meses do Termo de Compromisso de 
Estágio REGISTRADO SOB TERMO N° 042-2020; Prazo de vigência do Termo: 06 
(seis) meses, até 31-07-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: 
R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento 
e cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, 
setecentos e trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo 
Administrativo/FAN/220/000733/2020; Dotação orçamentária: NATUREZA DAS 
DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 
414141221454191, nota de Empenho n° 3311/2020, emitido em 31/12/2020, no valor 
de R$ 1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais). Data da Assinatura do termo: 29-
01-2021; registrado no livro nº 07, fls. 27, termo registrado sob o nº 053/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 054/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Beatriz Bezerra de 
Menezes (estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – 
(Instituição de ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo 
referente à prorrogação por mais 06 meses do Termo de Compromisso de Estágio 
REGISTRADO SOB TERMO N° 080/2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) 
meses até 02-09-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta 
e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e 
trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº 11788/08; Processo Administrativo/FAN/220/000762/2020; Dotação 
orçamentária: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138 , 
PROGRAMA DE TRABALHO: 4141133911364101 , nota de Empenho n° 77/2021, 
emitido em 08/02/2021, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais); Data da 
Assinatura do termo: 03-03-2021; registrado no livro nº 07, fls. 27v, termo registrado 
sob o nº 054/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 055/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Manuela Queiroz Beser 
(estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – (Instituição de 
ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo referente à 
prorrogação por mais 06 (seis) meses do Termo de Compromisso de Estágio 
REGISTRADO SOB TERMO N° 057-2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) 
meses, até 30-07-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta 
e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e 
trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº 11788/08; Processo Administrativo/FAN/220/000523/2020; Dotação 
orçamentária: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, 
PROGRAMA DE TRABALHO: 4141133911364101, nota de Empenho n°: 3285/2020, 
data: 31/12/2020, no valor de R$1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais). Data da 
Assinatura do termo: 29-01-2021; registrado no livro nº 07, fls. 28, termo registrado sob 
o nº 055/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 056/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Nicole de Brites Cavallo 
(estagiário (a) / estudante) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – (Instituição de 
ensino / interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo referente à 
prorrogação por mais 06 (seis) meses do Termo de Compromisso de Estágio 
REGISTRADO SOB TERMO N° 059-2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) 
meses, até 02-09-2021; remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta 
e seis reais), perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e 
trinta e seis reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº 11788/08; Processo Administrativo/FAN/000772/2020; Dotação 
orçamentária: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, 
PROGRAMA DE TRABALHO: 4141133911364101, nota de Empenho n°: 077/2021, 
data: 08/02/2021, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais); Data da 
Assinatura do termo: 02-03-2021; registrado no livro nº 07, fls. 28v, termo registrado 
sob o nº 056/2021. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 057/2021 
Instrumento/espécie: 1 termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; Partes do 
termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Sabrina Moura de 
Oliveira (estagiário (a) / estudante) e Universidade La Salle – (Instituição de ensino / 
interveniente); Resumo do Objeto: primeiro termo aditivo referente à prorrogação por 
mais 06 (seis) meses do Termo de Compromisso de Estágio REGISTRADO SOB 
TERMO N° 034-2020; Prazo de vigência do Termo: 06 (seis) meses, até 24-07-2021; 
remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação: R$ 800,00 (oitocentos reais) 
mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), 
perfazendo o valor total do Termo: R$ 5.736,00 (cinco mil, setecentos e trinta e seis 
reais) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação Legal: Lei Federal nº 
11788/08; Processo Administrativo/FAN/220/000044/2020; Dotação orçamentária: 
NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE RECURSO: 138, PROGRAMA 
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DE TRABALHO: 4141133911364101, nota de Empenho n°: 3298/2020, data: 
31/12/2020, no valor de R$1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais); Data da 
Assinatura do termo: 22-01-2021; registrado no livro nº 07, fls. 29, termo registrado sob 
o nº 057/2021. 
 

NITERÓI PREV. 
Atos da Presidência: 

PORT. nº 96 /2021. CONCEDER pensão à  LUCIMAR ARAUJO DE OLIVEIRA, 
esposa do ex - servidor, FERNANDO MENDES DE OLIVEIRA, falecido em  
02/01/2021, aposentado  no cargo  de TÉCNICO DE PLANEJAMENTO - NÍVEL NS-2 
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 224.787-2, de  acordo com artigo 6° inciso 
I, artigo 13° inciso II, alínea ‘’a’’  da Lei Municipal 2 .288/05,com nova redação dada 
pela Lei n°3.248/2016 c/ art. 2º inciso I  da Lei 10.887/04  c/c  § 7º inciso I do art. 40 do 
CRFB/88  e  o    § 8° artigo 40°  da CRFB/88, a contar de 02/01/2021, conforme 
processo n.º 310/000372/2021. 

FIXAÇÃO DE PENSÃO 
Fica calculada e fixada em parcela única a contar de 02/01/2021  em   R$ 2.056,67 
(Dois Mil e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) a pensão mensal de 
LUCIMAR ARAUJO DE OLIVEIRA, esposa do ex - servidor, FERNANDO MENDES 
DE OLIVEIRA, falecido  em  02/01/2021, aposentado  no cargo  de TÉCNICO DE 
PLANEJAMENTO - NÍVEL NS-2 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 224.787-
2, de  acordo com artigo 6° inciso I, artigo 13° inciso II, alínea ‘’a’’  da Lei Municipal 
2.288/05,com nova redação dada pela Lei n°3.248/2016  c/c   art. 2º inciso I  da Lei 
10.887/04   c/c   § 7º inciso I do art. 40 do CRFB/88  e  o § 8° artigo 40°  da 
CRFB/88,conforme parcela abaixo. 
Total dos Proventos: 
Lei n° 3.521/2020 c/c § 8° artigo 40° da CRFB/88 e o § 7º inciso I do art. 40 do 
CRFB/88.................................................................................................R$     2.056,67       
(Proventos R$ 410,98 + Adicional de Tempo de Serviço 15% R$ 113,56 + Trabalho 
Técnico Científico R$25,51 + 2/3 CC3 R$ 42,52 + Tempo Integral R$ 51,03 + 
Gratificação Desempenho R$ 5,65 = Total dos Proventos R$ 649,25+ Parcela de 
Complemento de Piso Nível Superior:  R$1.407,42 = 2.056,67) 
 

NITERÓI, TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A – NITTRANS 
Corrigenda               

No extrato do Termo Aditivo n.º 02/2021, publicado em 15/04/2021, onde se lê 
“...16,4%...”, leia-se “...16,64%...”. 
 


