
Senhor Chefe de Gabinete, 

A respeito das considerações insertas no ofício em epígrafe, que tratam, em 
síntese, das medidas decorrentes do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, que dispõe sobre as medidas trabalhistas 
complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública e de 
como tais questões afetam  os regimes de contratação dos órgãos estaduais e 
municipais que possuem parcerias e repasses de recursos, informamos que 
situações congêneres tem chegado ao conhecimento deste Tribunal, 
primeiramente, nos eventos de orientações realizados por meio de "Lives", cujas 
questões enviadas nesses eventos foram respondidas pelos nossos técnicos, 
revisadas, aguardando acertos finais da Coordenadoria de Comunicação Social 
- CCS para divulgação ao público.

Deste compilado de perguntas e respostas, destaquei aquelas que possam ser 
de interesse, ressaltando que são opiniões de nossos técnicos, não vinculando 
as decisões finais deste Tribunal, que o faz por seus Membros (Conselheiros e 
Auditores), independente do pedido de audiência virtual solicitado no referido 
ofício.  

Respeitosamente. 

Paulo Massaru Uesugi Sugiura 

AUSÊNCIA/IMPACTO NAS ATIVIDADES X PAGAMENTOS E VALIDAÇÃO 
DAS DESPESAS  

1. APAE que recebe recursos do município, que apresentou um
planejamento de trabalho no início do ano, pode ainda continuar
recebendo estes recursos mesmo estando fechadas? (Rodrigo
Mendesa)

RESPOSTA: Orientamos no sentido de se evitar a descontinuidade dos serviços 
e as demissões.  Porém, é necessário que as partes encontrem soluções viáveis. 
Ocorrendo a total impossibilidade de execução dos serviços, poderão ser 
consideradas as medidas previstas na MP 927-20, que trata da preservação do 
emprego e renda. 

2. Menor aprendiz, com a pandemia as atividades presenciais foram 
suspensas, mas atividades de orientação profissional foram executadas à 
distância. É possível realizar o pagamento aos orientadores desses 
menores? (Daniela Azevedo)

RESPOSTA: Desde que haja a comprovação de que as aulas estão sendo 
realizadas, os pagamentos são devidos. Orientamos que o Órgão Concessor 
faça acompanhamento, junto à entidade, exigindo a apresentação de relatórios 
com conteúdo do trabalho realizado, participação e frequência dos menores, que 
posteriormente deverão compor a prestação de contas. 



REPASSES 

1. Os repasses do Terceiro Setor devem ser continuados durante o
período em que os programas desenvolvidos pelas OSC's não
estiverem sendo executados em função da pandemia do Covid-19?
Caso os repasses sejam mantidos, devemos considerar apenas os
custos fixos das Organizações, vinculados ao plano de execução, tais
como: (utilidades públicas e recursos humanos - celetistas)? Caso os
repasses devam ser descontinuados, o prazo em que estes estiverem
suspensos poderá ser prorrogado por igual período? Há alguma
diferenciação de tratativa com relação as fontes de repasse
(Municipal, Estadual ou Federal)? (Graziela Cristina Nezinho –
Prefeitura Municipal de Catanduva) / A creche do terceiro setor não
está oferecendo aulas. Mas e os professores?  Ficarão sem
salário?  Lembrando que no plano de trabalho o salário dos mesmos
está inserido. (Roberta Castro) Podemos pagar os salários
normalmente despesas com funcionários de creches do 3º setor, uma
vez que as aulas estão suspensas? (Nome não informado)

RESPOSTA: Orientamos no sentido de se evitar a descontinuidade dos serviços 
e as demissões, porém é necessário que as partes encontrem soluções viáveis. 
Ocorrendo a total impossibilidade de execução dos serviços, poderão ser 
consideradas as medidas previstas na MP 927-20, que trata da preservação do 
emprego e renda. No caso da suspensão total dos serviços, as despesas 
possíveis são aquelas relativas aos custos indiretos para manutenção da 
entidade, desde que previstos no plano de trabalho. Importante que seja firmado 
aditivo com as devidas readequações. 
A suspensão do ajuste não o prorroga automaticamente por igual período, 
porque a sua prorrogação depende da formalização de termo aditivo.  

A utilização de fontes Estadual e Federal exige o controle das receitas e 
despesas de forma segregada. Portanto, a Entidade deverá prestar contas para 
cada fonte de recursos ou, ao menos, apresentar relatório individualizando por 
fonte de recursos cada despesa. Além disso, sempre que o repasse do Estado 
ou da União for para o atendimento de uma finalidade específica, tal fato deverá 
constar do instrumento da parceria ou de seu aditamento. Quanto à prestação 
de contas para o Tribunal de Contas, exige-se a apresentação de 
Demonstrativos (DIRD) por fonte de recursos. 
Se a fonte do recurso for federal, há que se alinhar às diretrizes do governo 
federal ao combate à pandemia. Devem ser seguidos os regramentos editados 
pelas diferentes esferas de governo. 



2. Se a OSC estiver trabalhando online, devo continuar repassando os
valores integrais seguindo o novo plano de trabalho emergencial?
(Ana Paula – Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu)

RESPOSTA: Os repasses serão integrais, nos termos do novo plano de trabalho, 
formalizado por meio da assinatura de aditivo. Despesas podem ter sido 
reduzidas em função da execução virtual do objeto da parceria, impactando nos 
valores repassados, que devem estar detalhados no plano de trabalho 
emergencial.  


