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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

RELATÓRIO TÉCNICO – CONVERJ – PROPOSTA Nº 730/2020

Trata-se do relatório técnico referente à proposta de TERMO DE COLABORAÇÃO a ser celebrado entre a VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO LEÃO XIII e a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO,
OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS, cadastrada no Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro – CONVERJ sob o nº 730.

Frise-se, de início que a proposta foi tramitada no CONVERJ para análise desta Coordenadoria em 17/03/2020 18:56:50,  para análise em regime de urgência,
com prazo inferior ao estabelecido no art. 7º, XII, do Decreto Estadual nº 44.879/14, que é de 10 (dez) dias úteis antes da data prevista para a celebração do termo, o que inviabiliza
uma análise completa e aprofundada da matéria.

Cumpre-nos ainda esclarecer que a estrutura de governança do Poder Executivo, relacionada à gestão de convênios e instrumentos congêneres, é disciplinada pelo
Decreto n° 44.879, de 15 de julho de 2014 e pela Resolução CASA CIVIL n° 350/2014. Os mencionados normativos estabelecem procedimentos a serem cumpridos e define os
papéis e responsabilidades institucionais, atribuindo à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança - SECCG as funções de órgão central, gestora do Sistema de Convênios do
Estado do Rio de Janeiro (CONVERJ), além de alguns atos de acompanhamento, monitoramento e apoio técnico à tomada de decisão da alta governança.

Nos processos de celebração ou aditivação de convênios e instrumentos congêneres celebrados por órgão ou entidade estadual na função de concedente, todos os atos,
manifestações, fundamentações e produção de documentos necessários à sua efetivação são de competência e responsabilidade exclusivos do órgão ou entidade setorial concedente.

O presente Relatório Técnico, emitido pela Coordenadoria de Gestão de Convênios, da SECCG, segue enquadramento previsto no inciso IV do art. 3º da Resolução
Casa Civil nº 350 de 17 de julho de 2014, tratando-se, portanto, de instrumento auxiliar ao Secretário da Casa Civil e Governança que detém a responsabilidade de chancelar a
celebração e aditivação daqueles processos previstos nos normativos.

O Relatório tem como principal função o zelo pela efetividade da despesa a ser realizada, a partir da verificação da congruência entre os cronogramas de execução e de
desembolso, mediante a descrição das metas a serem atingidas e da definição das etapas, inclusive quanto aos prazos.

Além disso, o inciso IV, citado anteriormente, prevê que sejam verificados eventuais documentos que integram as propostas. Por este motivo, este Relatório também
verificará se os documentos mínimos necessários à celebração do Termo de Colaboração foram juntados ao processo, porém não serão objeto de análise quanto ao seu conteúdo, uma
vez que tal procedimento é de responsabilidade do órgão ou entidade concedente.

Ademais, o Sistema informatizado de Convênios do Estado do Rio de Janeiro (CONVERJ) possui workflow parametrizado, com vinculação a todas as etapas e
documentos mínimos necessários à celebração e aditivação de convênio celebrado pela administração estadual, razão pela qual uma reanálise pela SECCG se tornaria mero
burocratismo, desalinhado das melhores práticas gerenciais.
 
INFORMAÇÕES GERAIS

O objeto da proposta ora analisada consiste em cogestão para atendimento integral aos Centros de Recuperação Social da Fundação Leão XIII, na modalidade abrigo
institucional, para adultos e pessoas idosas com 60 anos ou mais, em situação de vulnerabilidade social e pessoal, de ambos os sexos, com grau de dependência até II, de acordo com o
Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE.
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O valor total do TERMO DE COLABORAÇÃO perfaz o montante de R$ 6.410.407,35 (seis milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco
centavos), oriundos de repasse financeiros da FUNDAÇÃO LEÃO XIII. De acordo com o inciso I, do Art. 1° do Decreto n° 44.879/2014, a celebração do Termo depende da
submissão à autorização governamental por força do valor global acima do pré-definido pela norma.

De acordo com o documento "Registrar Minuta Convênio", anexado ao CONVERJ (upload em 17/03/2020 18:13:05), a vigência será de 12 (doze) meses contados a
partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

A entidade foi selecionada através Edital de Chamamento Público nº 002/2019, constante do processo E-16/004/1734/2019, que não foi fruto de análise desta
Coordenadoria. O presente Chamamento Público e a parceria dele decorrente se regem pelas normas da Lei Federal n°13.019/2014 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal
nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015; Resolução nº 109/2009 CNAS; Decreto 8726 de 27 de abril de 2016 e do Decreto Estadual n° 44.879 de 15 de julho de 2014, para celebração
de Termo de Colaboração, nas condições devidamente descritas, caracterizadas e especificadas no Edital e nos seus Anexos, e pelas demais disposições legais aplicáveis.

Assim sendo, passamos para a análise técnica da documentação necessária para a celebração do instrumento, tendo em vista as informações prestadas apenas no
sistema CONVERJ, uma vez que não foi, tempestivamente, rebido o processo administrativo físico ou eletrônico através do SEI-RJ.

 
ADEQUAÇÃO DO PROJETO AO PLANO PLURIANUAL - PPA, À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA E AOS PROJETOS DE GOVERNO

A análise pretendida neste tópico aborda três itens específicos relacionados à vinculação do instrumento pretendido ao planejamento do órgão, a saber: adequação do
projeto ao Plano Plurianual – PPA; previsão do projeto na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente; e adequação ao Programa de Governo, conforme previsto no caput do Art. 7º do
Decreto nº 44.879 de 15 de julho de 2014:

 “Art. 7º - Os processos de que cuida este Decreto, independentemente de necessidade de autorização governamental, deverão ser remetidos previamente à
Subsecretaria Adjunta de Gerenciamento de Projetos -EGP-Rio, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, que emitirá relatório técnico quanto à adequação do projeto ao
Plano Plurianual - PPA, à Lei Orçamentária Anual - LOA e aos Projetos de Governo.”

Em relação à adequação ao PPA 2020-2023, após análise da Lei nº 8.730/2020 do Plano Plurianual para o quadriênio de 2020 a 2023, em especial seu Anexo I –
PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO, verificamos que está prevista no documento a ação orçamentária 2220 - Desenvolvimento e Integração Social (PPA2020-
2023 / Volume 1 / Página 208-209 (conforme quadro abaixo) de finalidade e produtos convergentes ao objeto do convênio por hora analisado.
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No que diz respeito à previsão orçamentária, identificamos a existência de recursos na LOA detalhada 2020 para as despesas abaixo relacionadas:



20/03/2020 SEI/ERJ - 3794769 - Nota Técnica

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4556613&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000793&infra_hash=… 4/14

Com relação a adequação ao Programa de Governo, cabe ressaltar que até a presente data o Governo do Estado do Rio de Janeiro ainda não publicou seu plano
estratégico que restringe a análise da Coordenadoria. Entretanto destacamos que o objeto do Termo de Colaboração viabiliza atividade precípua do Estado no atendimento de
populações em situação de vulnerabilidade social, finalidade esta que é aderente ao Plano de Diretrizes e Iniciativas Prioritárias, último documento estratégico de priorizações
chancelado pela atuala dministração do Poder Executivo Estadual que define como um de seus eixos estratégicos  o "Desenvolvimento Humano e Social, assim caracterizado no
documento:

"O Governo deve aperfeiçoar a oferta integrada de serviços e programas de educação (com a implantação de escolas militares) e valores cívicos, saúde, assistência social, moradias populares,
avidades esporvas, de lazer e culturais, contribuindo para viabilizar a inclusão social, resgate de valores cívicos da sociedade e migar os processos de ruptura de vínculos sociais a que estão
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sujeitas as pessoas mais vulneráveis e extremamente pobres."

Diante do acima disposto, resta clarificada a aderência do objeto ao Programa de Governo.
 

                        CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO - ELEMENTOS MÍNIMOS - DECRETO 44.879/2014                           

Nº DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO Upload
CONVERJ

1 Minuta do Instrumento (Art. 7º § 1º- I) Nota 1 17/03/2020
18:13:05

2 Projeto Técnico e Exposição de motivos, notas explicativas e justificativas para a proposição, demonstrando a inserção de seu objeto no campo de
atuação funcional da Pasta ou da entidade. Adequação do Projeto. (Art. 7º § 1º- II) OK  

3 Manifestação conclusiva da Assessoria Jurídica do órgão ou entidade quanto à constitucionalidade e juridicidade da proposta, bem como
aprovando a minuta do instrumento de convênio. (Art. 7º § 1º- III) Nota 2 18/03/2020

15:44:09

4

Plano de trabalho / Proposta CONVERJ aprovado pelo órgão ou autoridade competente, incluindo a licença ambiental, quando exigível,
demonstrando a conveniência e oportunidade da celebração e contendo as seguintes informações mínimas: (Art. 7º § 1º- IV) e (Res. CC
350/2014 Art. 22º) 
identificação do objeto a ser executado;
as metas qualitativas e quantitativas a serem atingidas, bem como a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a
serem utilizados, mediante indicadores de desempenho de qualidade, de produtividade e resultado social;
etapas ou fases de execução;
o cronograma dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida financeira do convenente, se for o caso, para cada meta
prevista;
plano de aplicação com a discriminação da despesa, por código e especificação, conforme a classificação econômica da despesa existente no
Classificador do Estado do Rio de Janeiro;
previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão da  etapas e fases programadas;
no caso de obras, instalação ou serviços, o projeto básico, entendido como tal o conjunto de elementos necessários e suficientes para
caracterizar, com nível de precisão adequado, sua viabilidade técnica, os custos, as fases ou as etapas e prazos de execução, devendo conter
os elementos que dispõe o inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Nota 3  
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Nº DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO Upload
CONVERJ

5  Planilha de custo detalhada, acompanhada de justificativa detalhada dos preços obtidos através de pesquisa, no mínimo, junto a três
fornecedores; (Art. 7º § 1º- V) Nota 4  

6 Situação Cadastral - Documentação do Convenente - (Res. CC 350/2014 Art. 21 § 4º) OK 18/03/2020
às 21:33h

7 Prestação de contas de convênios anteriores e do convênio anterior OK  

8 Declarações do Proponente Nota 5 conforme
check-list

9 Declarações do Concedente Nota 6 conforme
check-list

11 Adequação ao Plano de Recuperação Fiscal Nota 7  

 

Da presente análise, verificamos que:
 

1. MINUTA DO INSTRUMENTO
Registra-se que em face da inexistência de regulamentação, no âmbito estadual, a minuta do instrumento que se pretende celebrar foi adaptada pela FUNDAÇÃO

LEÃO XIII, com base na Resolução PGE-RJ nº 3.887/2016, visando atender os ditames da Lei nº 13.019/2014, que regulamenta o regime jurídico das parcerias voluntárias realizadas
entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Da leitura da minuta podemos depreender algumas inconsistências a seguir: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - o objeto está em desacordo com o que foi cadastrado no CONVERJ e do constante do plano de trabalho anexado ao sistema

em 23/11/2019 17:27:52 . Ressaltamos que é adequado que o texto seja o mesmo em ambos instrumentos, destacando ainda que a descrição do objeto deve ser realizada de forma
concisa e sem indicação de quantitativo; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DO VALOR DO CONVÊNIO - Não consta o valor da contrapartida e nem se a mesma é financeira ou de bens e serviços.
 

NOTA 1
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Recomenda-se: 
Rever a descrição do objeto de forma que o conteúdo inserido no CONVERJ esteja de acordo com a minuta. 
Rever a descrição da Minuta, uma vez que o objeto precisa ser reescrito de forma sucinta, sem mencionar quantidades, faixa etária e locais de execução.
Complementar as informações na minuta a respeito da Contrapartida.
No Preâmbulo retirar da redação “resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, de nº 002/2019 – CONVERJ” o termo CONVERJ e corrigir o nº do Convênio.
 

2. ADEQUAÇÃO DO PROJETO 
Foi acostado ao sistema CONVERJ arquivo nominado "Registrar Escolha Proponente" referente à Justificativa Para a Escolha do Proponente apontando que o

projeto está em consonância com a finalidade da FUNDAÇÃO LEÃO XIII em seu formalizar parcerias para o desenvolvimento de programas e ações de proteção social especial de
alta complexidade para o atendimento integral de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

Consta anexado ao sistema CONVERJ, arquivo nominado PROPOSTA INSTITUIÇÃO referente ao PROJETO, do qual depreendemos os dados para a análise do
presente relatório incluindo os indicadores para avaliação e monitoramento do projeto.

O Projeto anexado está em conformidade com o requerido no modelo de projeto presente no edital.
 

3. MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO ÓRGÃO / ENTIDADE
Foi acostado no sistema CONVERJ, arquivo referente à promoção PARECER FL XIII/CJUR/Mr nº. 103/2019 pela qual foram analisadas as diretrizes para a parceria,

enquadrando-se ao marco regulatório federal, Lei nº 13.019/2014, bem como a adoção do pertinente Termo, não sendo vislumbrados óbices jurídicos formais à celebração da
parceria desde que observadas suas recomendações e condicionamentos delineados em seu parecer.

 
NOTA 2

Recomenda-se:
Apresentar a análise da Auditoria interna da Fundação Leão XIII, conforme recomendado ná pág. 02 do parecer.
Observar o atendimento a todos os requesitos técnicos de responsabilidade da área técnica, conforme instrução da Assessoria Jurídica.
Reenviar o processo à ASJUR em fase posterior ao cumprimento das recomendações, mas anterior à celebração, para obtenção de manifestação conclusiva, sem

ressalvas, para cumprimento integral do disposto no Art. 7°, § 3°, inciso III do Decreto n° 44.879/2014.
 

4. PROPOSTA CONVERJ (PLANO DE TRABALHO)
Da proposta alimentada no CONVERJ encontramos algumas inconsistencias, conforme constatações abaixo:

a) Identificação do objeto - No campo "Objeto" o descrito na proposta está diferente do descrito na minuta do termo;
b) Resultado Esperado - No campo "Resultado Esperado" não foram definidos os parâmetros / indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas;
c) Plano de Aplicação - As Naturezas de despesa não estão de acordo com as rubricas do Cronograma de execução; 
d) Previsão de início e fim da execução do  objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas - O início de vigência da proposta é 06/04/2020.
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Foi realizado o Upload do Plano de Trabalho no dia 23/11/2019 17:27:52 que não foi objeto de análise pela Coordenadoria de Gestão de Convênios da SECCG uma
vez que os dados da proposta que alimentam o sistema CONVERJ constituem a versão oficial e definitiva do plano de trabalho, a qual deverá ser impressa, assinada e anexada na
aba de anexos, evitando assim a duplicidade de análise. 

 
NOTA 3

Recomenda-se:
Adequação / Complementação dos campos acima apontados.

 

5. PLANILHA DE CUSTOS DETALHADA / PESQUISA DE PREÇOS / CURRÍCULOS
Não foi identificada planilha de custo detalhada, acompanhada de justificativa detalhada dos preços obtidos através de pesquisa, no mínimo, junto a três

fornecedores, conforme determinação constante do inciso  IV, do § 7° do Decreto n° 44.879/2014.
Conforme Art. 33 da Resolução Casa Civil 350/2014, quando da contratação de serviços de pessoas físicas, caberá ao proponente apresentar: I - currículos resumidos

dos profissionais; II - critérios para a seleção e recrutamento; III cargo, função, formação e carga horária dos profissionais; IV - forma de contratação; e V - justificativas para os
valores praticados.

Não foram anexados os orçamentos quanto aos critérios para a seleção e recrutamento, custos do projeto e forma de contratação, bem como os currículos mínimos dos
envolvidos no projeto.

Ressaltamos que, tendo em vista a Declaração de Economicidade que ratifica que os valores citados na proposta expressam a realidade de mercado, entendemos que a
autoridade competente do órgão de origem validou as informações expostas, conforme a declaração anexada no CONVERJ, em 12/03/2020 17:50:14.

 
NOTA 4 

Recomenda-se:
Anexar a planilha com os custos detalhados para cada rubrica e seus orçamentos, os critérios para a seleção e recrutamento e a forma de contratação dos serviços de

pessoas físicas, bem como os currículos mínimos dos envolvidos no projeto, em acordo com o art. 33 da Resolução Casa Civil 350/2014.
 

6. SITUAÇÃO CADASTRAL / CERTIDÕES DO PROPONENTE
Na presente data, a proponente apresenta situação cadastral REGULAR perante suas obrigações jurídicas, fiscais e econômico-financeiras conforme relatório de

situação cadastral emitido pelo CONVERJ em 18/03/2020 às 21:33h.
Salientamos que em atendimento ao art. 17 da Resolução da Casa Civil nº 350/2014, as certidões valerão nos prazos que lhes são próprios. Inexistindo esse prazo,

reputarão válidas por 90 dias contados de sua expedição.
Reforçamos que a ausência de atualização periódica dos documentos de habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira da instituição no módulo de credenciamento,

opção “pendências da entidade”, juntamente com a apresentação dos originais na Coordenadoria de Convênios da Casa Civil, quando solicitados, poderá ensejar no status irregular do
cadastro da proponente.

Ressaltamos que, no ato da celebração, a concedente deverá emitir, pelo CONVERJ, o “Relatório de Situação Cadastral” do proponente e anexar na aba pertinente,
comprovando, assim, a sua regularidade.
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7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Não existem inconsistências quanto à prestação de contas do convênio anterior.
 

8. DECLARAÇÕES DO PROPONENTE
 

Check-List Declarações do Proponente acostadas no CONVERJ

DECLARAÇÕES DO PROPONENTECheck-List Declarações do Proponente acostadas no CONVERJ

DECLARAÇÃO STATUS Upload CONVERJ

Quanto as contratações com terceiros em atendimento á Lei nº 13.019/2014 OK 18/03/2020 18:29:36

Quanto aos requisitos para celebração da parceria em atendimento á Lei 13.019/2014 OK 18/03/2020 18:29:36

Inexistência de impedimentos e Vedações em atendimento à Lei nº 13,019/2014 OK 18/03/2020 18:29:36

Quanto às despesas, movimentações e aplicação financeira em atendimento á Lei 13.019/2014 OK 18/03/2020 18:29:36

Declaração de Abertura de Conta Bancária Específica Não OK 18/03/2020 18:29:36

Ciência e Concordância do Edital Não OK 18/03/2020 18:29:36

Capacidade Técnica e Operacional OK 13/01/2020 11:26:27

Recursos, Bens ou Serviços referente à contrapartida. Não se Aplica Não se aplica

Bens Remanescentes Não OK -
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DECLARAÇÕES DO PROPONENTECheck-List Declarações do Proponente acostadas no CONVERJ

DECLARAÇÃO STATUS Upload CONVERJ

Inteira submissão à Lei 5.981 de 03/06/2011 Não OK -

Existência ou não de patrocínio de outros colaboradores Não OK -

Observação de piso salarial, delimitados pela Lei Estadual 7.267/2016 e 9.315/2019 Não OK -

Não obtenção de lucro Não OK -

Declaração de Instrumentos Jurídicos Firmados - Anexo VI OK 22/11/2019 19:12:29

Declaração de Cota Mínima – Anexo VIII Ok 22/11/2019 19:04:59

Declaração de Inexistência de impedimentos – Anexo VII Edital Ok 22/11/2019 18:59:11

Declaração de Insexistência de Funcionários públicos – Anexo III – Edital OK 22/11/2019 18:58:39

Declaração referente a Ilícitos trabalhista – Anexo VI – Edital OK 22/11/2019 18:57:55

Extrato Bancário OK 12/03/2020 15:53:39

 
NOTA 5

Recomenda-se:
Anexar a declaração firmada pelo contador da entidade de que a mesma faz observância aos princípios e normas de contabilidade;
Anexar as declarações não localizadas / identificadas: 

De inteira submissão à Lei 5.981, de 03/06/2011;
De Existência ou não de contrapartida financeira, art. 16, §§1 e 2 do Dec. 44.879/2014;
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De Observação de piso salarial, delimitados pela Lei Estadual 8.315/2019;
De Não obtenção de lucro;
Acerca da existência ou não de patrocínio de outros colaboradores;

 

9. DECLARAÇÕES DO CONCEDENTE
 

Check-List Declarações do Concedente acostadas no CONVERJ

DECLARAÇÃO STATUS Upload
CONVERJ

Pronunciamento do Coordenador Geral de Convênios OK 11/03/2020
21:50:07

Comprovação da existência e realização da Reserva Orçamentária; (Art. 7º § 1º, VI do Decreto 44.879/2014) OK 18/03/2020
18:15:33

Publicação da Nomeação do Coordenador de Convênios - (Art. 20 do Decreto 44.879/2014) OK 20/02/2020
11:54:50

Publicação da Designação do Gerente  de Convênios - (Art. 21 do Decreto 44.879/2014) OK 20/02/2020
11:54:50

Publicação dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação - (Art. 2º, IX da Lei 13.019/2014) NÃO
OK

Comissão
ainda não
foi
instituída

Manifestação da autoridade máxima do órgão quanto à vantagem e economicidade do convênio à luz do interesse público. (Art. 7º § 1º-, IX do Decreto
44.879/2014 e Art 34 Res.350/2014 - Anexo II) OK 12/03/2020

17:50:14

Manifestação da autoridade máxima do órgão quanto à Justificativa para a escolha do Proponente e adequação do mesmo ao Plano Plurianual, à Lei
Orçamentária e aos Projetos de Governo - Registrar Escolha do Proponente. (Art. 7º § 1º, IX do Decreto 44.879/2014) OK 12/03/2020

15:06:42
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DECLARAÇÃO STATUS Upload
CONVERJ

Declaração da comprovação de existência de recursos orçamentários necessários à execução do objeto do convênio no exercício de sua celebração, efetuando-
se a competente reserva, mediante a emissão de declaração da autoridade competente quanto ao atendimento dos requisitos previstos no art. 16 da LCF nº
101/2000, quando couber. Declaração de Impacto Orçamentário e Financeiro. (Res. 350/2014 Art. 35 - Anexo III)

OK 18/03/2020
18:12:43

 

NOTA 6

Recomenda-se: 

Publicação dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

 

10. PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Conforme disciplina o inciso IX do art. 8° da Lei Complementar Federal n° 159/2017, que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, estão vedados,
como regra geral, "a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações
da sociedade civil".

O mesmo dispositivo define algumas hipóteses excepcionalizadas, conforme alíneas vinculadas ao mesmo inciso, que autorizam a celebração de convênios que se enquadrem nas formas
abaixo:

a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal;

b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal;

c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o art. 6o;

d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens
em situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites constitucionais.

 

NOTA 7
Recomenda-se:
No processo em análise, o convenente não se manifesta, no Parecer da Assessoria Jurídica, ou no parecer da Coordenadoria de Convênios, a ocorrência de alguma das

hipóteses de excepcionalidade à vedação contida na regra geral da Lei Complementar. 
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Considerando a relevância e criticidade do cumprimento das obrigações constantes do Plano de Recuperação Fiscal para a manutenção do esforço de toda a
administração estadual na retomada do equilíbrio fiscal sustentado, recomendamos que qualquer Termo de Colaboração a ser celebrado seja submetido à análise jurídica prévia quanto
a sua possibilidade diante das vedações impostas na Lei Complementar n° 159/2017, bem como nas demais obrigações impostas pelo ajuste firmado com o Governo Federal.

 

11. INSTRUÇÕES
Em conformidade com art. 33, inciso V, da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil

deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente:
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,

com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da
União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das

metas estabelecidas.
Visando o cumprimento do inciso V do citado artigo, que trata sobre 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, a Proponente apresenta, em seu Projeto Técnico, outros instrumentos jurídicos, a fim de demonstrar parcerias
desenvolvidas com outras instituições e relação de funcionários da proponente, com currículo resumido.

Alertamos que, em conformidade com o art. 35, inciso VI, § 6º e § 7º da Lei Federal 13.019/2014, será impedida de participar como gestor da parceria ou como
membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade
civil partícipes e, configurado o impedimento, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

Salientamos ainda que, em conformidade com o disposto no caput do artigo 1º do Decreto Estadual 44.879/2014, o dispêndio financeiro pela execução da parceira ora
proposta é superior ao valor pré-definido pela norma para submissão da mesma à autorização governamental .

 

12. CONCLUSÃO
Em sede conclusiva, destaca-se que a celebração em tela não está dispensada da autorização governamental em razão do disposto no Artigo 1º, I do Decreto Estadual

nº 44.879/2014, por tratar-se de de Termo de Colaboração com valor global superior a R$ 566.000,00 (quinhentos e sessenta e seis mil reais).
 Acerca dos pontos de verificação e contribuição técnica, previstos no inciso IV do art. 3º da Resolução CASA CIVIL nº 350/2014, consideramos conclusiva a análise

desta Coordenadoria de Gestão de Convênios, cabendo a ressalva quanto à necessidade de observância dos comentários e recomendações detalhados no corpo do Relatório,
condicionantes à adequada celebração do instrumento haja vista o alto volume de ocorrências e a complexidade de parte destas.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.     

 

JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO JÚNIOR
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Coordenador de Gestão de Convênios
Superintendência da Qualidade da Despesa Pública
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

     

 

De acordo com a manifestação técnica.

Encaminhe-se o presente relatório à FUNDAÇÃO LEÃO XIII,  através do CONVERJ, para que a pasta possa conhecer as recomendações técnicas e promovê-las,
tempestivamente, em fase anterior à pretendida celebração.

 

 

BRUNO SCHETTINI GONÇALVES
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por José Luiz de Araujo Junior, Coordenador, em 19/03/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º
do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Sche�ni Gonçalves, Subsecretário, em 19/03/2020, às 21:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e
22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 3794769 e o código CRC A8885BDA.

Referência: Processo nº SEI-120001/003085/2020 SEI nº 3794769

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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