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Convênio?

Que negócio é esse?

Convênio: instrumento que disciplina a transferência de
recursos financeiros da União para Estados, Distrito
Federal, Municípios (isoladamente ou mediante consórcio)
ou para entidades que compõem o Terceiro Setor, para a
execução de projeto ou atividade de interesse recíproco,
em regime de mútua cooperação.

 

Características fundamentais

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

TCU: é vedado convênio quando não ficar caracterizado interesse
recíproco entre os partícipes na implementação do objeto do ajuste.
Acórdão no 21/2006.
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Diferença entre contrato e convênio

 

Legislação

 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

 Lei no 8.666/1993;

 Decreto Federal no 6.170/2011;

 Portaria Interministerial no 424/2016;

 Decreto Federal no 32.598/2005.
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Fontes de recursos dos entes

Convênios

 

 Necessidade histórica;

 Federalismo brasileiro;

 Concentração de poder e de recursos por parte
da União;

 Falta de capilaridade para executar políticas
públicas.

Transferências voluntárias
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Compreende a entrega de recursos correntes ou
de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional
ou legal ou se destine ao Sistema Único de
Saúde.

Transferências voluntárias

 

Alguns pontos importantes da Portaria 
Interministerial no 424/2016

Plano de Trabalho

Peça processual integrante dos instrumentos, que evidencia o
detalhamento do objeto, da justificativa, dos cronogramas físico e
financeiro, do plano de aplicação das despesas, bem como das
informações da conta corrente específica, dos partícipes e dos seus
representantes.
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Projeto Básico

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras
ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliação do custo da obra ou do serviço de engenharia e a definição dos
métodos e do prazo de execução.
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Proposta de Trabalho

Peça processual inicial utilizada para manifestação formal dos órgãos ou
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, interessadas em
celebrar os instrumentos regulamentados por esta Portaria, cujo
conteúdo contempla a descrição do objeto; a justificativa; a indicação do
público alvo; a estimativa dos recursos do concedente e contrapartida e
as informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente.
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Os instrumentos celebrados antes da data de
publicação da PI no 424/2016 NÃO SÃO
REGIDAS POR ELA, devendo ser observadas,
neste caso, as prescrições normativas vigentes
à época da sua celebração, podendo, todavia, se
lhes aplicar o disposto da Portaria naquilo que
beneficiar a consecução do objeto do
instrumento (art. 2o, inciso I).

 

 Nível I (obras): de R$ 250.000,00 a R$ 750.000,00;

 Nível II (obras): de R$ 750.000,00 a R$ 5.000.000,00;

 Nível III (obras): acima de R$ 5.000.000,00;

 Nível IV (custeio e investimentos): de R$ 100.000,00 a R$ 750.000,00;

 Nível V (custeio e investimentos): acima de R$ 750.000,00;
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Para as tarifas do CPS, tem-se:

 Nível III – A: de R$ 5.000.000,00 a R$ 20.000.000,00;

 Nível III – B: de R$ 20.000.000,01 a R$ 80.000.000,00; e

 Nível III – C: acima de R$ 80.000.000,00

 

Para projetos de nível I e IV, poderá ser adotado o regime simplificado,
previsto no art. 66.
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Dentre as vantagens, tem-se:

 Liberação de até 20% dos recursos (que devem ser suficientes para
execução nos primeiros 4 meses);

 Minuta simplificada;

 Sem repactuação de metas e etapas;

 Acompanhamento nos marcos de 50% e 100%;

 Empreitada por preço global;

 Prestação de Contas deve priorizar os resultados e não os meios.

 

Contrapartida

 Limites estabelecidos na LDO da União;

 Para celebração, deve estar prevista na LOA
do DF;

 O valor é sobre o total do projeto e não pelo
do repasse.

 



11 
 

 

Códigos de fontes no GDF

 

Conceitos de AFO

Os recursos do convênio devem constar na LOA?

 8o A lei orçamentária incluirá, obrigatoriamente, previsão de recursos
provenientes de transferências, inclusive aqueles oriundos de convênios,
acordos, ajustes ou instrumentos similares com outras esferas de
governo e os destinados a fundos.
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PPA  LDO  LOA

Convênios

 

Projeto

“Um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo.”

PMBok, 4. ed.
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Áreas do Projeto

Gerenciamento 
de Projeto

Integração

Escopo

Tempo

Custo

Qualidade

RH

Comunicação

Risco

Aquisição

 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

 EAP é a subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em
componentes menores (cujo gerenciamento se torna mais fácil).

 A EAP é uma decomposição hierárquica orientada às entregas do
trabalho a ser executado pela equipe.

 Cada nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente
mais detalhada da definição do trabalho do projeto.
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EAP

 

Como construir uma EAP 
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Exemplo de EAP

 

Como construir uma EAP

Entradas

 Declaração do escopo do projeto;

 Documentação dos requisitos;

 Ativos de processos organizacionais.

Ferramentas e técnicas

 Decomposição: é a subdivisão das entregas do projeto em componentes
menores e mais gerenciáveis, até que as entregas do trabalho estejam
definidas no nível de pacotes de trabalho.
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Saídas

 EAP: decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser
executado pela equipe, para atingir os objetivos do projeto e criar as
entregas requisitadas, com cada nível descendente da EAP representando
uma definição gradualmente mais detalhada do trabalho do projeto;

 Dicionário da EAP: documento gerado pelo processo Criar a EAP. Fornece
as descrições mais detalhadas dos pacotes de trabalho da EAP, com
informações como a descrição do trabalho;

 Linha de base do escopo;

 Atualizações dos documentos do projeto.

 

Vídeo
Elaborando a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

http://www.youtube.com/watch?v=TS9eciG-Ddw
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EAP do projeto

1. Construa a EAP do seu projeto;

2. Faça o Dicionário da EAP.

 

Projeto – roteiro

 Capa;

 Resumo do projeto;

 Diagnóstico;

 Objetivos do projeto;

 Composição e formação de equipe;

 Metodologia;

 Avaliação;

 Sustentabilidade;

 Cronograma de execução;

 Orçamento.
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Convênio

 Proposição

proposta de trabalho plano de trabalho;

 Celebração/Formalização;

 Execução;

 Prestação de contas.

 

Convênio – Plano de trabalho 

Documento central que define aspectos técnicos, financeiros e
operacionais.

 TCU – principais falhas: 

» Plano de trabalho pouco detalhado;

» Caracterização insuficiente da situação de carência dos recursos;

» ____________________________________________

» ____________________________________________
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Convênio – Contrapartida

Consiste em valor economicamente mensurável que será arcado pelo
convenente como parte de suas obrigações no convênio.

A valor contrapartida depende do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e tem como limites os percentuais indicados na LDO da União.

 

Elementos da proposta de trabalho

 Justificativa;

 Descrição completa do objeto;

 Descrição das metas a serem atingidas:

» metas e etapas;

 Cronograma de execução do objeto;

 Plano de aplicação dos recursos:

» quantas parcelas e em que momento entra a contrapartida;

» classificação da despesa;

 Atesto da capacidade técnica e gerencial;

 Termo de referência/projeto básico.
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Exemplo de metas e etapas

Detalhamento de um plano de trabalho com objeto: capacitação de
jovens para utilização de recursos básicos de informática (sistema
operacional, aplicativos, internet e correio eletrônico), incluindo
aquisição de equipamentos necessários à modernização do laboratório
de informática do município.

Plano de trabalho composto de duas metas:    

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Caso prático

Objeto:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Justificativa:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Capacidade técnica:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Dados financeiros:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Vigência:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

Caso prático

Meta 1:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Caso prático

Meta 2:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

Caso prático

Meta 3:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Cronograma de desembolso:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

Plano de aplicação detalhado:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Plano de aplicação detalhado:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

Plano de aplicação detalhado:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Controle contábil
Exemplo de consulta razão por conta corrente

 

Superavit financeiro e a LRF

 LRF – Art. 8o

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de
sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso.

 LRF – Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

 



26 
 

 

Consultar Programas

 

Listar Programas
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Programas

 

Tela de um Programa
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Cadastrar uma Proposta

 

http://egov.df.gov.br
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