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Curso
Gestão de convênios com foco 
no convenente

Cristia Corrêa de Lima
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Aula expositiva dialogada
Vamos aprender juntos!

 

A transparência no serviço público e o controle social
Minas tem cerca de 300 veículos 0 km da Saúde abandonados em pátios

DF perde R$ 1,5 mi por mês do Ministério da Saúde para custeio de
UPAs
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Orçamento público
Portal da Transparência

Portal da Transparência – Orçamento público

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-
orcamento/orcamento/orcamentos-
anuais/2022/ploa/OrcamentoCidadao.pdf

 

Resumo do Relatório do Grupo de Trabalho TCU-CGU-
MP para identificar oportunidades de melhoria na 
gestão das transferências discricionárias

Resumo

https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-
normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019

https://portal.tcu.gov.br/data/files/37/F5/2E/A1/EC0008102DFE0FF
7F18818A8/Relatorio_anual_atividades_TCU_2021.pdf
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Gestão de convênios com foco no convenente
Ter noções:

das ações relacionadas a convênios – à transferência voluntária de
recursos da União;

de como formalizar convênios, de acordo com as normas estabelecidas
pelo governo federal;

de como executar apropriadamente o objeto do convênio;

de como prestar contas dos recursos do convênio.

 

Contextualização
Aspectos legais da Administração Pública;

Orçamento público;

Tipos de transferências voluntárias;

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).
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Princípios
constitucionais

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência

Princípios fundamentais

Decreto-Lei no 200/1967

Planejamento

Coordenação

Descentralização

Delegação de competência

Controle

Princípios norteadores 
da Administração Pública federal

 

Improbidade administrativa
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992
A Lei da Improbidade Administrativa prevê a responsabilidade
administrativa, civil e penal para quem ferir os princípios da
Administração Pública.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições.
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Aspectos legais da Administração Pública
A Constituição Federal estabelece os tributos que devem ser
arrecadados em cada nível de governo, assim como determina
transferências obrigatórias de recursos da União para Estados, Distrito
Federal e Municípios. Esse mecanismo de transferência de recursos
entre União, Estados e Municípios caracteriza-se, então, pelas
transferências obrigatórias e pelas voluntárias (discricionárias).

 

Nas transferências obrigatórias, cabe ao Tesouro Nacional, em
cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências
relativas ao rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos
aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.
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Entre as principais transferências obrigatórias da União para os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se:
» o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);
» o Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
» o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados

(Fpex);
» o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);
» o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

 

Transferências voluntárias
As transferências voluntárias têm seu conceito definido no artigo 25 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como 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, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde.

Lei Complementar n. 101/2000

 



8 

 

Instrução Normativa no 2, de 2 de fevereiro de 2012 –
CAUC

Disciplina o cumprimento das exigências para transferências
voluntárias, constantes da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, institui o Cadastro Único dessas exigências e dá
outras providências.

Para se realizar a transferência de recursos por convênio, a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) instituiu o Cadastro Único de Convênios
(CAUC), que foi criado pela Instrução Normativa (IN) no 1, de 4 de maio
de 2001, sucedida por várias instruções, sendo a atual a Instrução
Normativa no 2, de 2 de fevereiro de 2012.

 

O CAUC consiste em um subsistema desenvolvido dentro do Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do governo federal,
disponibilizado em rede a todas as unidades do governo federal e, na
internet, no site da STN. Seu objetivo é exclusivamente simplificar a
verificação, pelo gestor público, do órgão ou da entidade concedente,
do atendimento, pelos convenentes e entes federativos beneficiários
de transferência voluntária de recursos da União, das exigências
estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela
legislação aplicável.
CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias
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Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007
A legislação que dispõe sobre as transferências voluntárias é o Decreto
no 6.170/2007 e alterações posteriores, regulamentado pela Portaria
Interministerial no 424, de 30 de dezembro de 2016, dos Ministérios
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Fazenda e da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

O Decreto no 6.170/2007 também instituiu o SICONV e o Portal de
Convênios do governo federal (Plataforma +BRASIL).

https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-portal-frontend/

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) regula aspectos relativos à
operacionalização das transferências voluntárias, em especial os
percentuais de contrapartida devidos pelos interessados, e obriga a
disponibilização de informações referentes a convênios no SICONV.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/lei/L14194.htm
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Origem dos recursos
As dotações orçamentárias destinadas aos convênios são alocadas no
Orçamento Geral da União (OGU) de duas maneiras:

1. Contemplação nominal do estado, do município ou da entidade
privada sem fins lucrativos, por meio da proposta do Executivo ou de
emenda ao Orçamento da União por deputado federal ou senador;

Ao ser publicada a Lei Orçamentária, já haverá previsão dos recursos
para a consecução do objeto proposto na emenda.

 

2. Não contemplação explícita, mas o programa orçamentário destina
recursos para a região onde se localiza o pretendente e prevê sua
aplicação por meio de órgão ou entidade estadual, municipal ou não
governamental (identifica-se essa previsão pelas seguintes
modalidades de destinação: 30 – governo estadual; 40 – administração
municipal; e 50 – entidade privada sem fins lucrativos).

Projeto de Lei – Lei Orçamentária de 2020
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Acesso aos recursos
O acesso a esses recursos pelo interessado dá-se de duas formas:

1. Proposta ou projeto formulado pelo próprio interessado diretamente
ao ministério ou à entidade que disponha de recursos aplicáveis ao
objeto pretendido;

Após análise da necessidade e da viabilidade do objeto proposto,
das informações cadastrais do proponente e da sua regularidade,
o ministério ou a entidade poderá aprovar o convênio e liberar os
recursos.

 

No caso da execução obrigatória de emendas parlamentares
individuais, os proponentes deverão apresentar a proposta e o plano
de trabalho por meio do SICONV, no prazo estabelecido pelo governo
federal. A programação orçamentária não será executada se o
ministério repassador dos recursos verificar impedimento de ordem
técnica à celebração dos convênios.
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2. O ministério ou a entidade federal detecta as necessidades locais ou
deseja implementar programas federais na região.

Os municípios são, então, contatados para que efetivem sua
participação no programa.

 

Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 – LRF
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar no 101/
2000 – estabelece as condições para os entes federados receberem as
transferências voluntárias.

Lei Complementar n. 101/2000
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Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei no 8.666/1993)
deve ser observada por órgãos e entidades da Administração Pública
na contratação com terceiros.

Lei n. 8.666/1993

 

É obrigatória a modalidade pregão, preferencialmente em sua forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns (Lei no 10.520,
de 17 de julho de 2002 e Decreto no 5.504, de 5 de agosto de 2005).
Lei n. 10.520/2002
Decreto n. 5.504/2005
Acórdão n. 980/2018
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Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014 – MROSC
Entretanto, em 23 de janeiro de 2016, entrou em vigor o Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), como é
conhecida a Lei no 13.019/2014, com dispositivos alterados pela Lei
no 13.204, de 14 de dezembro de 2015. Essa lei, de abrangência nacional,
instituiu normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e
as organizações da sociedade civil;
O Marco Regulatório estabelece as mesmas regras para a União, o Distrito
Federal, estados e munícipios. Neste último caso, a lei entrou em vigor
em janeiro de 2017.
No DF, foi regulamentada pelo Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de
2016.

 

Organização da Sociedade Civil (OSC)
(≠ de OSCIP)

É considerada Organização da Sociedade Civil (OSC) a entidade privada
sem fins lucrativos, abrangendo associações, fundações, cooperativas
ou organizações religiosas.

Para formalização de parcerias com essas organizações, foram criados
dois instrumentos jurídicos próprios:

» o termo de fomento;

» o termo de colaboração.

Lei n. 13.019/2014

 



15 

 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP)
Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de
Parceria, e dá outras providências.

Lei n. 9.790/1999

 

Acórdão no 2.444/2016 – TCU
Organizações Sociais – Registro contábil de pessoal
Acórdão n. 2.444/2016
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Conceitos básicos
Convênio
É todo e qualquer instrumento formal que discipline a transferência de
recursos financeiros dos orçamentos da União para um órgão ou
entidade da Administração Pública estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta, ou ainda entidade filantrópica sem fins lucrativos na
área da saúde (§ 1º do art. 199 da CF/1988). Sua finalidade é a execução
de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade,
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime
de mútua cooperação.

 

Contrato de repasse
Instrumento administrativo usado na transferência dos recursos
financeiros por intermédio de instituição ou agente financeiro público
federal, que atua como mandatário da União.

A instituição que mais fortemente vem operando essa modalidade de
transferência é a Caixa Econômica Federal – www.caixa.gov.br.
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Termo de parceria
Instrumento jurídico previsto na Lei no 9.790/1999 para transferência
de recursos para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP).

Lei n. 9.790/1999

 

Termo de colaboração
Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela Administração Pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público
e recíproco propostas pela Administração Pública que envolvam a
transferência de recursos financeiros. (MROSC)
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Termo de fomento
Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela Administração Pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público
e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil que
envolvam a transferência de recursos financeiros. (MROSC)

 

Acordo de cooperação
Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
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O SICONV e o Portal de Convênios
O SICONV é o sistema informatizado do governo federal no qual serão
registrados todos os atos relativos ao processo de operacionalização das
transferências de recursos por meio de convênios, contratos de repasse,
termos de parceria, termos de colaboração e termos de fomento, desde
sua proposição e análise, passando pela celebração, liberação de
recursos e acompanhamento da execução, até a prestação de contas.
As informações registradas no SICONV são abertas à consulta pública na
internet, no Portal de Convênios.

https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-portal-frontend/

 

Atenção!
Não são registrados, no SICONV, os termos de execução descentralizada
(Decreto no 8.180, de 30 de dezembro de 2013, que altera o Decreto
no 6.170/2007), mediante os quais são ajustadas as transferências
de crédito orçamentário entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou
entidade da Administração Pública federal. A descentralização do crédito
é realizada no SIAFI.
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Termo de execução descentralizada – instrumento por meio do qual
é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
para execução de ações de interesse da unidade orçamentária
descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de
trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática.

 

Partícipes
Os instrumentos jurídicos utilizados nas transferências de recursos
orçamentários abrangem proponentes, concedentes, intervenientes e
convenentes, contratantes e contratados, assim definidos:

Proponente: órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos
que manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em firmar
convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de colaboração
ou termo de fomento;
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Concedente: órgão ou entidade da Administração Pública federal,
direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos
financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários
destinados à execução do objeto do convênio;

Convenente: órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou
indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade
privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a
execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante convênio;

 

Interveniente: órgão da Administração Pública direta e indireta de
qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa do
convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em
nome próprio.

Contratante: órgão ou entidade da Administração Pública federal,
direta ou indireta, que pactua a execução de programa, projeto,
atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal
(mandatária) mediante celebração de contrato de repasse.

Contratado: órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou
indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade
privada sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a
execução de contrato de repasse.
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Mapeamento de processos – SICONV
https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/mapeamento-de-
processos/convenio
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Proposição – atos preparatórios
Identificação das necessidades locais e definição de prioridades;

Conhecimento dos programas de governo;

Chamamento público;

Credenciamento e cadastramento de entes e entidades;

Elaboração da proposta e do plano de trabalho;

Inclusão da proposta e do plano de trabalho no SICONV;

Projeto Básico e Termo de Referência;

Irregularidades e falhas mais frequentes na fase de proposição dos
convênios verificadas pelo TCU.

 

Identificação das necessidades locais e definição 
de prioridades
A partir do conhecimento da realidade socioeconômica local, é que se
definem as áreas mais carentes para estabelecer escala de prioridades
entre as necessidades.

Conhecimento dos programas de governo
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Divulgação
Programas padronizáveis e não padronizáveis do governo federal;

Chamamento público.

Os recursos disponíveis no orçamento da União são limitados, sofrem
constantes contingenciamentos e estão sujeitos a cortes, segundo
prioridades definidas pelo governo federal, por isso que a proposição
de convênios em áreas consideradas também prioritárias pelo governo
federal naturalmente tem mais chances de aprovação.

 

É aconselhável, assim, que o gestor conheça os diversos programas
federais existentes, em especial as exigências, finalidades e condições
de participação. No Portal de Convênios, são disponibilizados pelo
governo federal todos os programas de transferências voluntárias de
todos os órgãos federais com programas passíveis de convênios.
https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-portal-frontend/

Ao acessar a página na internet, o interessado obterá informações
sobre o objetivo desses e de outros programas, as exigências, as
condições de participação, a legislação aplicável, os formulários para
inscrição e outros dados.
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Exemplos
www.cultura.gov.br

www.esporte.gov.br

www.mds.gov.br

www.caixa.gov.br

 

Os programas que contam, atualmente, com a participação da Caixa
Econômica Federal podem ser consultados no endereço eletrônico,
na opção “Poder Público”, “Programas da União”.

Desenvolvimento Social – Bolsa Família;

Habitação Popular – Pró-moradia, Minha Casa Minha Vida, Urbanização
e Regularização de Assentamentos;

Infraestrutura Setor Público – Mobilidade Urbana;

Meio Ambiente e Saneamento – Abastecimento de Água, Brasil Joga
Limpo, Resíduos Sólidos Urbanos.
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Padronização
A padronização de objetos é o estabelecimento de critérios a serem
seguidos nos convênios com o mesmo objeto, definidos pelo
concedente ou contratante, especialmente quanto às características do
objeto e ao seu custo.

A título de exemplo, cabe destacar alguns objetos padronizados pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS):
construção de Centros de Referência em Assistência Social (CRAS),
horas técnicas por escolaridade, diárias, referencial de locação de
veículo por região e referencial de serviços gráficos.

 

Chamamento público – Art. 8º, § 2º, da Portaria 
Interministerial no 424/2016
A realização prévia de chamamento público para selecionar a melhor
proposta está prevista no art. 8º da Portaria Interministerial no 424/
2016. Se o beneficiário for entidade privada sem fins lucrativos,
o chamamento público será obrigatório, ressalvando-se as transferências
do Ministério da Saúde destinadas a serviços de saúde integrantes
do Sistema Único de Saúde (SUS).
https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-
02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-
20457287
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Credenciamento e cadastramento de entes
e entidades

A relação com todas as unidades cadastradoras está disponível no
Portal de Convênios. Basta acessar o portal, clicar em “Treinamentos”
e localizar a Relação de Unidades Cadastradoras, que apresenta a
listagem de endereços por estado.

https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-
cartilhas/relacao-de-unidades-cadastradoras

 

Órgão ou entidade pública
Cópia autenticada dos documentos pessoais do representante, em
especial da carteira de identidade e do CPF;

Cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada da publicação
da portaria de nomeação ou outro instrumento equivalente, que
delegue competência para representar o ente, o órgão ou a entidade
pública, quando for o caso.
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Entidades privadas sem fins lucrativos
Cópia autenticada dos documentos pessoais do representante, em
especial da carteira de identidade e do CPF;

Cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu o corpo dirigente da
entidade privada sem fins lucrativos, devidamente registrada no cartório
competente, acompanhada de instrumento particular de procuração com
firma reconhecida assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso;

Cópia do estatuto ou do contrato social registrado no cartório
competente e de suas alterações;

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com CPF;

 

Declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de
dívida com o Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos
ou privados de proteção ao crédito;

Declaração da autoridade máxima da entidade, informando, para cada
um dos dirigentes, se é membro do Poder Executivo, Legislativo,
Judiciário, do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade
da Administração Pública, de qualquer esfera governamental, ou
respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o 2º grau;

Prova de inscrição da entidade no CNPJ, pelo prazo mínimo de três anos;
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Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, do Distrito
Federal e Municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), na forma da lei;

Comprovação do exercício, nos últimos três anos, pela entidade privada
sem fins lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do
convênio ou contrato de repasse que pretenda celebrar com órgãos e
entidades da Administração Pública federal;

O representante do órgão ou da entidade pública ou privada responsável
pela entrega dos documentos e das informações para fins de
cadastramento deverá comprovar seu vínculo com o cadastrado e os
poderes para representá-lo nesse ato.

 

Proposição do convênio
Condicionantes e requisitos para celebração;

Proposta e plano de trabalho;

Contrapartida do convenente;

Projeto Básico ou Termo de Referência;

Formalização;

Alteração e publicação do termo de convênio;

Notificações obrigatórias;

Vedações sobre a pactuação dos convênios.

 



30 

 

Condicionantes e requisitos para celebração
Atendimento às condições para celebração
A LRF, a LDO e a legislação federal dispõem que estados, Distrito Federal
e municípios, para receberem transferências voluntárias, devem atender
às seguintes condições:

contas do exercício – enviar suas contas ao Poder Executivo Federal,
nos prazos previstos, para consolidação nacional e por esfera de
governo, relativas ao exercício anterior;

 

relatório da execução orçamentária – publicar o relatório resumido
da execução orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada
bimestre;

relatório de gestão fiscal – publicar o relatório de gestão fiscal até 30
dias após o encerramento de cada quadrimestre. É facultado aos
municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por
divulgar o relatório de gestão fiscal semestralmente, até 30 dias após o
encerramento do semestre;

exercício da plena competência tributária – demonstrar a instituição,
a regulamentação e a arrecadação de todos os tributos previstos nos
artigos 155 e 156 da Constituição Federal;
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adimplência financeira com a União – estar em dia com os
pagamentos de tributos, empréstimos e financiamentos devidos a União;

adimplência na prestação de contas de convênios – estar adimplente
com o dever de prestar contas no tocante a recursos anteriormente
recebidos;

limites constitucionais de aplicação em educação e saúde – cumprir
os limites constitucionais de aplicação de recursos em educação e saúde;

limites da dívida pública – observar os limites das dívidas consolidada
e mobiliária, das operações de crédito, inclusive por antecipação de
receita, de inscrição em restos a pagar e da despesa total com pessoal;

 

contrapartida – estabelecer previsão orçamentária de contrapartida
compatível com a capacidade financeira do convenente e de acordo com o
seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), podendo ser atendida por
meio de recursos financeiros ou de bens/serviços, se economicamente
mensuráveis;

CADIN – comprovar a inexistência de pendências pecuniárias por meio
do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN);

regularidade em relação ao INSS e ao FGTS – apresentar o Certificado de
Regularidade Previdenciária (CRP) e a comprovação de regularidade
quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
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licença ambiental – obter a licença ambiental prévia quando o convênio
envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais;

plano de trabalho – ter aprovado o seu plano de trabalho;

propriedade do imóvel – comprovar o exercício pleno dos poderes
inerentes à propriedade do imóvel ou da ocupação regular de imóvel
quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias
no imóvel;

cadastramento no SICONV – atualizar o cadastro do convenente ou
contratado no SICONV – Portal dos Convênios;

 

observância dos limites de despesas comprometidos com as parcerias
público-privado – comprovar que as despesas de caráter continuado
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas limitaram-se, no ano
anterior, a 3% (três por cento) da receita corrente líquida do exercício
ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos
subsequentes não excederem a 3% (três por cento) da receita corrente
líquida projetada para os respectivos exercícios;

regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais –
apresentar o certificado emitido pelo Cadastro de Inadimplentes do
Conselho Nacional de Justiça (CEDIN), acessível por meio do site do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na internet.
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disponibilização de informações relativas à gestão fiscal do ente
federado por meio eletrônico de acesso público.

não realização de operação de crédito com infração ao disposto no
art. 33 da Lei Complementar no 101/2000.

registro dos dados no Sistema de Informação sobre Orçamento
Público em Saúde (SIOPS), no prazo estabelecido pelo Ministério
da Saúde (art. 39 da Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de
2012).

 

Vedações para a celebração
Entidade privada com dirigentes vinculados ao Poder Público

É vedada a celebração de convênios com entidades privadas sem fins
lucrativos que tenham como dirigentes membros do Poder Executivo,
Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou dirigente de órgão
ou de entidade da Administração Pública de qualquer esfera
governamental ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.
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Inadimplência com outros convênios
É vedada a celebração de convênios com órgãos ou entidades de direito
público ou privado que estejam em mora com outros convênios
celebrados com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

 

É vedada a celebração de convênios com entidades privadas sem fins
lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União,
cometido pelo menos uma das seguintes condutas:

» omissão no dever de prestar contas;

» descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de
repasse ou termos de parceria;

» desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

» ocorrência de dano ao erário;

» prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos
de repasse ou termos de parceria.
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Convênios de valor inferior a R$ 100.000,00 ou, no caso de obras ou
serviços de engenharia, inferior a R$ 250.000,00.

» é proibido celebrar convênios de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais). Para obras e serviços de engenharia, o valor não poderá ser
inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com
exceção da elaboração de projetos de engenharia. No entanto, para
fins de alcance desses limites, os estados, Distrito Federal e
municípios podem formar consórcio público, seja sob a forma de
associação pública, seja como pessoa jurídica de direito privado.

 

Falta de correlação entre o objeto social e as características do
programa

» é vedada a celebração de convênios com entidades públicas ou
privadas cujo objeto social não se relacione às características do
programa.

Falta de condições técnicas

» é ainda vedada a celebração com entidades privadas sem fins
lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, nos últimos 3 (três)
anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio.
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Publicidade da celebração
Publicação dos extratos dos convênios no DOU;

Publicidade de todos os atos relativos à operacionalização do convênio
no Portal de Convênios;

O convenente ou contratado deve dar ciência da celebração ao conselho
local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de
governo que originou a transferência;

O concedente ou contratante deve notificar a celebração do
instrumento e a liberação dos recursos à Assembleia Legislativa, à
Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso;

 

Os convenentes ou contratados deverão disponibilizar ainda, por meio da
internet ou, em sua falta, em sua sede, em um local de fácil visibilidade,
consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo
pelo menos objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e
detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações
realizadas para a execução do objeto pactuado;
“[...] observasse fielmente as cláusulas dos termos de convênio assinados
com órgãos e entidades federais, especialmente no que se refere à
obrigatoriedade de mencionar, nos atos de promoção e divulgação do
objeto do convênio, a participação do concedente mediante afixação de
placa provisória em destaque no local das obras (quando do início e
durante elas) e , após a conclusão, mediante placas definitivas contendo a
assinatura do órgão ou entidade concedente e do governo federal“.
(ACÓRDÃO TCU 3.257/2006 – 1ª CÂMARA);
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A eficácia de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres
fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
da União, que será providenciada pelo concedente ou contratante, no
prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura;

O art. 38 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.102/2015 e
pela Lei nº 13.204/2015, também trata desse tema, nos casos em que
a Lei se aplica;

 

Somente deverão ser publicados no Diário Oficial da União os
extratos dos aditivos que alterem o valor ou ampliem a execução do
objeto;

Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos,
acompanhamento da execução e a prestação de contas dos convênios
e contratos será dada publicidade no SICONV, sem prejuízo do órgão
concedente disponibilizar tais informações em seu sítio eletrônico.

 



38 

 

Elaboração da proposta e do plano de trabalho
A inclusão da proposta exige que sejam informados os seguintes dados:
órgão, programa, justificativa, objeto do convênio, capacidade técnica e
gerencial do proponente (com respectiva comprovação), datas de início
e término da vigência, valores (global, repasse e contrapartida) e
cronograma orçamentário do valor do repasse.

O plano de trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e
adequação e aos objetivos do programa governamental e deverá conter,
no mínimo:

 

» razões que justifiquem a celebração do instrumento com justificativa
contendo a caracterização dos interesses recíprocos do proponente e
do concedente, relação entre a proposta apresentada e os objetivos e
diretrizes do programa federal e a indicação do público-alvo, do
problema a ser resolvido e dos resultados esperados;

» descrição completa do objeto a ser executado;

» descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e
quantitativamente, com definição das etapas e dos prazos previstos
para a execução do objeto;
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» previsão do cronograma de desembolso, que discriminará os valores a
serem repassados pelo concedente e da contrapartida financeira do
proponente;

» informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente
para a execução do objeto (o sistema exige a inclusão de declaração de
capac. tec.);

» eventuais imprecisões ou irregularidades poderão ser resolvidas,
devendo o proponente manifestar-se no prazo estipulado, pois a
ausência de manifestação será entendida como desistência quanto ao
prosseguimento do processo.

 

Contrapartida do convenente – de já vou
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) regula aspectos relativos à
operacionalização das transferências voluntárias, em especial os
percentuais de contrapartida devidos pelos interessados, e obriga a
disponibilização de informações referentes a convênios no SICONV.

O TCU julgou irregulares as contas de convenente, tendo,
entre os argumentos, a ausência de mensuração da contrapartida,
como se pode observar no item 9.5.2 do Acórdão nº 992/2006 – TCU
– 2ª Câmara.
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Inclusão da proposta e do plano de trabalho no SICONV
Para incluir a proposta no SICONV, o proponente deve fazer o acesso
identificado ao sistema. Após a seleção do programa para o qual quer
incluir a proposta, é preciso selecionar os objetos e as regras da
contrapartida entre as opções disponíveis e informar os valores da
proposta, inclusive contrapartida financeira ou bens e serviços.

 

Classificação da despesa
Atenção!

Ao preencher o plano de aplicação detalhado no SICONV, o gestor deve
ter especial atenção com a natureza da despesa informada para cada
etapa do plano de trabalho, pois as incorreções podem comprometer
irremediavelmente a prestação de contas.
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Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no “Anexo II” da
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, que pode ser
consultada no endereço eletrônico.

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/ementario-da-
classificacao-por-natureza-de-receita-tabela-de-codigos/2022/26

Observar que, em alguns pontos, existe diferença de tratamento entre
a União e o Distrito Federal.

 

Dados bancários
Durante a etapa de inclusão da proposta de trabalho, o proponente
deve informar, no SICONV, o banco federal e a agência bancária
escolhidos para a abertura da conta bancária específica do convênio.

A solicitação de abertura da conta-corrente ao sistema bancário é de
responsabilidade do concedente e somente ocorre após a aprovação da
proposta, na fase de celebração. Esse procedimento é feito de forma
automática e ocorre por meio da integração do SICONV com os sistemas
de informação dos bancos federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco do Nordeste). A abertura efetiva ocorre 48 horas
após sua solicitação, com o retorno das informações bancárias (agência
e conta-corrente) para o próprio SICONV.
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Projeto Básico e Termo de Referência
Autoridade competente do órgão ou da entidade concedente pode
dispensar, em despacho fundamentado, a apresentação de Projeto Básico
nos casos de padronização de objetos.
Projeto Básico é o documento por meio do qual o proponente deve
caracterizar precisamente a obra, a instalação ou o serviço objeto do
convênio, inclusive sua viabilidade técnica, custo, etapas e prazos de
execução. Deve ser elaborado com base em estudos técnicos preliminares
e assegurar o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento.
Com a inserção do Projeto Básico ou do Termo de Referência, no SICONV,
por meio de um arquivo, a proposta está pronta para ser enviada para
análise do concedente.

 

Resumindo
O interessado deve atentar para as seguintes medidas:

elaborar plano de trabalho (planejamento) de forma detalhada, precisa
e completa, descrevendo suficientemente, de forma quantitativa e
qualitativa, o objeto proposto, suas metas e etapas;

estruturar orçamento realista do objeto programado;

certificar-se da existência dos recursos de contrapartida;

realizar previsão factível das etapas do projeto e do prazo necessário
para sua conclusão.
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Principais problemas
Plano de trabalho pouco detalhado;

Metas insuficientemente descritas, tanto quantitativamente quanto
qualitativamente;

Caracterização insuficiente da situação de carência dos recursos;

Projeto Básico incompleto e/ou com informações insuficientes;

Ausência de Projeto Básico;

Falta de comprovação da existência de contrapartida (orçamentária e
financeira);

Orçamento subestimado ou superestimado.

 

A ocorrência de falhas na fase de proposição pode 
acarretar a não aprovação do convênio.
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Execução

 

Execução
Acompanhamento da execução;
Vedações e condições para liberação dos recursos;
Movimentação de recursos e sua aplicação no mercado financeiro;
Suspensão parcial e definitiva da liberação de recursos;
Aquisição de bens e serviços com recursos de convênios e sua
destinação;
Cuidados na execução;
Recolhimento dos saldos financeiros e acompanhamento físico-
financeiro do convênio;
Rescisão do convênio.
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Acompanhamento da execução
Se o gestor elaborou o plano de trabalho de maneira criteriosa,
adotando parâmetros corretos, muito provavelmente conseguirá
executar a contento o objeto conveniado;

As falhas e as irregularidades cometidas nessa fase podem
comprometer as contas que serão apresentadas ao órgão repassador
dos recursos;

Todos os processos de compras, contratos, documentos de liquidação,
pagamentos e ingressos de recursos devem ser registrados no sistema.

 

Vedações e condições para liberação dos recursos
A utilização de recursos para finalidade diversa da pactuada em
convênio implica irregularidade grave;

É comum o gestor utilizar os recursos de maneira diferente daquela
prevista no instrumento de convênio, sem fazer qualquer consulta ao
órgão concedente, o que conduz ao julgamento pela irregularidade das
contas e à inclusão do nome do responsável no Cadastro de Contas
Julgadas Irregulares do TCU, para remessa ao Ministério Público
Eleitoral.

Sistema de Contas Julgadas Irregulares
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Outro cuidado que o gestor deve tomar é o de não realizar pagamentos
a título de despesas que são expressamente vedadas pela legislação de
convênios, como os elencados a seguir:

» despesas a título de taxa de administração, taxas bancárias, multas,
juros ou correção monetária;

» pagamentos, a qualquer título, a um servidor ou empregado público,
por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas exceções
legais;

» despesas realizadas em data anterior à vigência do instrumento;

 

» pagamentos efetuados em data posterior à vigência do instrumento,
salvo se o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência do
convênio e seja expressamente autorizada pela autoridade
competente do concedente ou contratante;

» despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo
ou de orientação social, desde que previstas no plano de trabalho.
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Movimentação de recursos e sua aplicação no mercado 
financeiro

Quando a mensagem do sistema informar “conta pendente de
regularização”, significa que o gestor deverá entregar à agência
bancária por ele escolhida a relação de CPF dos representantes legais
autorizados a movimentar a conta-corrente do convênio e a
documentação exigida pela instituição bancária.

O gestor poderá definir até 2 (dois) ordenadores de despesa OBTV, ou
seja, quem realizará a autorização das movimentações financeiras e as
enviará ao SIAFI.

 

Os recursos somente podem ser utilizados para pagamento de despesas
que constam no plano de trabalho ou para aplicação no mercado
financeiro.

Se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, o recurso
deverá ser aplicado em caderneta de poupança ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, se em menor prazo.

Os pagamentos devem seguir todos os estágios de pagamento de
despesas na Administração Pública: empenho, liquidação e pagamento.

Os pagamentos agora só podem ser feitos exclusivamente mediante
crédito em conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços.
É facultada a dispensa desse procedimento em casos específicos.
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Os documentos de despesas (medições, notas fiscais, faturas, recibos e
outros) devem ser emitidos em nome do convenente e conter o
programa e o número do convênio a que se referir.

Em julho de 2012, foi implantada a Ordem Bancária de Transferências
Voluntárias (OBTV). O pagamento da despesa do convênio é realizado
por uma ordem bancária gerada no SICONV e enviado virtualmente ao
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), mediante
autorização do gestor financeiro e do ordenador de despesa do
convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV.

 

Suspensão parcial e definitiva da liberação de recursos
O § 3º do art. 25 da LRF estabelece que as ações de educação, saúde e
assistência social ficam excepcionalizadas da aplicação das sanções de
suspensão de transferências voluntárias.

Suspensão parcial – De acordo com a legislação vigente, quando houver
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos oriundos do
convênio ou do contrato de repasse, ou outras pendências de ordem
técnica ou legal, o concedente comunicará ao convenente ao
interveniente, e suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo de
até 30 dias para saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período.
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“Em atenção ao princípio da prudência administrativa, divide-se,
sempre que possível, a liberação dos recursos do convênio em mais de
duas parcelas, de modo a intercalar as liberações com a apresentação
de prestação de contas parciais.” (item 9.1.4 do Acórdão nº 1.036/
2008- TCU-Plenário).

Suspensão definitiva – Segundo o art. 57 da Portaria Interministerial
nº 424/2016, o concedente ou a mandatária comunicará ao convenente,
quando houver, quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá a
liberação dos recursos, fixando prazo de até 45 dias para saneamento
ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser
prorrogado por igual período.

 

Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput, o concedente
ou a mandatária realizará a apuração do dano e comunicará o fato ao
convenente, para que seja ressarcido o valor referente ao dano. O não
atendimento dessas medidas saneadoras ensejará a instauração de
Tomada de Contas Especial.

Comunicado ao Ministério Público – O concedente comunicará ao
Ministério Público competente quando detectados indícios de crime ou
de improbidade administrativa. Este é o comando do art. 58 da Portaria
Interministerial nº 424/2016: “Art. 58. O concedente deverá comunicar
aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e à Advocacia-Geral da União
quando detectados indícios de crime ou ato de improbidade
administrativa.”
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Aquisição de bens e serviços com recursos de convênios 
e sua destinação

Os órgãos e as entidades públicas que receberem recursos da União
por meio dos instrumentos regulamentados por essa portaria estão
obrigados a observar as disposições contidas na Lei Federal de
Licitações e Contratos Administrativos e demais normas federais
pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros.

Outra exigência é que os contratos celebrados contenham cláusula que
obrigue o contratado a dar livre acesso ao concedente aos documentos
e registros contábeis da empresa, referentes às despesas realizadas à
conta do instrumento firmado.

 

Acórdão nº 6.620/2010 – 2ª Câmara: “Recomendação à Presidência
da República, tendo em vista a competência prevista no art. 84, inc. IV,
da Constituição Federal, que altere o art. 11 do Decreto nº 6.170/2007,
no sentido de exigir a realização de licitação antes da celebração de
contrato, para a aquisição de produtos e a contratação de serviços com
recursos da União transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos,
para efeito do disposto no art. 116 da Lei nº 8.666/1993.”

Decreto n. 6.170/2007
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Cotação prévia pelo SICONV – A Portaria Interministerial nº 424/2016
estabelece, nos arts. 45 a 48, que, para a aquisição de bens e
contratação de serviços com recursos de órgãos ou de entidades da
Administração Pública federal, as entidades privadas sem fins
lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no
mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade
e economicidade, tudo com registro no SICONV.
https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-
portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287

Com as alterações da Portaria Interministerial no 101, de 20 de abril de 2017,
da Portaria Interministerial no 277, de 3 de outubro de 2017, e da Portaria
Interministerial no 451, de 18 de dezembro de 2017.

 

Cuidados na execução
Irregularidades e falhas mais frequentes na execução financeira dos
convênios detectadas pelo TCU:

» saque total ou parcial dos recursos do convênio sem levar em conta o
cronograma físico-financeiro de execução do objeto;

» realização de despesas fora da vigência do convênio;

» saque dos recursos para pagamento de despesas em espécie sem que
haja autorização para isso;

» utilização de recursos para finalidade diferente da prevista no
convênio;
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» pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

» transferência de recursos da conta-corrente específica para outras
contas;

» retirada de recursos para outras finalidades com posterior
ressarcimento;

» aceitação de documentação inidônea para comprovação de despesas
(notas fiscais falsas, por exemplo);

» falta de conciliação entre os débitos em conta e os pagamentos
efetuados;

 

» falta de conciliação entre os débitos em conta e os pagamentos
efetuados;

» ausência de aplicação de recursos do convênio no mercado financeiro
quando o prazo previsto de utilização for superior a 30 dias;

» uso dos rendimentos de aplicação financeira para finalidade diferente
da prevista no convênio;

» não devolução do saldo financeiro ao concedente;

» aceitação e apresentação aos órgãos de controle de notas fiscais sem a
identificação do número do convênio;

» emissão de cheque ao portador em vez de nominal ao beneficiário;
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» alteração do objeto do convênio sem autorização prévia do órgão
repassador;

» pagamento sem o atesto que comprove o recebimento do objeto;

» ausência de medições de serviços e obras e outros elementos de
acompanhamento capazes de evidenciar a execução do objeto com os
recursos federais repassados.

 

Execução física – procedimentos licitatórios

» A observar as disposições da Lei no 8.666/1993 e as demais normas
federais pertinentes:

› de acordo com a Lei de Licitações (artigos 89 a 98), há irregularidades
que podem ser enquadradas como crimes, cabendo ao Ministério
Público a iniciativa da ação penal.

› o gestor é responsável pelo processo, pois é a autoridade que realiza a
homologação do resultado e adjudica o objeto vencedor.
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» O Decreto no 5.504/2005, que regulamenta a Lei no 10.520/2002,
estabelece a exigência de utilização do pregão – preferencialmente,
na forma eletrônica – para entes públicos ou privados nas contratações
de bens e serviços comuns.

» O TCU entendeu que obras não são serviços comuns (Acórdão no 980/
2018 – Plenário).

Acórdão n. 980/2018

 

» Irregularidades e falhas mais frequentes encontradas pelo TCU em 
processos licitatórios:

› falta de divulgação da licitação;

› editais imprecisos, sem definição clara do objeto licitado e dos
critérios de julgamento;

› aquisição direta de bens e serviços sem licitação;

TCU aponta indícios de superfaturamento na compra de frutas e
verduras da merenda escolar
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› dispensa indevida de licitação sob alegação de emergência;

› ausência de no mínimo 3 (três) propostas válidas no convite;

› fracionamento de despesas com fuga à modalidade de licitação
(fracionar despesas em valores que permitam realizar a licitação sob
modalidade inferior à exigida, substituindo, por exemplo, a tomada
de preços devida por vários convites);

› ausência de pesquisa de preços referenciais no mercado;

› exigências exorbitantes no edital, restringindo o caráter de
competição para beneficiar determinada empresa;

› permissão de participação de empresas-fantasmas (existem no
papel, sem existência física real);

 

› inobservância dos prazos para interposição de recursos;

› ausência de documentos de habilitação das empresas participantes
(contrato social, certidões negativas de tributos estaduais e
municipais);

› direcionamento intencional da licitação para determinada empresa,
com apresentação combinada de propostas acima de mercado pelas
outras concorrentes ou, ainda, inclusão de propostas simuladas.
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Grande parte dos convênios trata de obras civis – construção de escolas,
postos de saúde, hospitais, estradas, barragens, pontes, presídios e
pavimentação asfáltica são alguns exemplos da variedade de obras
presentes em convênios.

 

O TCU editou a Cartilha Obras públicas – recomendações básicas para a
contratação e fiscalização de obras de edificações públicas, no qual são
explicitados todos os procedimentos.

Cartilha Obras públicas – TCU

A AGU também editou um manual.

Manual de Obras e Serviços de Engenharia – AGU
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Em caso de aquisição de produtos, é fundamental que, no momento da
entrega, seja feita rigorosa conferência de suas características (peso,
tamanho, qualidade, especificações técnicas etc.). O recebimento de
produtos deve ser atestado por um responsável designado pelo
convenente. A entrada de produto no almoxarifado deverá ser
registrada convenientemente.

Assim como deve ser registrado o recebimento de produtos da empresa
contratada, também sua utilização no objeto conveniado deverá ser
comprovada. O bem adquirido deve ser empregado no objeto do
convênio e em benefício da comunidade.

 

Quando se tratar de produtos que devam ser distribuídos à população
(remédios, alimentos, material escolar), a entrega deverá ser
comprovada mediante documentos que indiquem o dia, a quantidade
e a identificação dos beneficiários.

Em caso de prestação de serviços, além da respectiva nota fiscal de
serviços, é necessária a comprovação de sua efetiva realização
mediante documentos hábeis como fichas de frequência, relatórios de
execução, boletins de medições e outros.
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Recolhimento dos saldos financeiros e acompanhamento 
físico-financeiro do convênio
“QUANDO DA CONCLUSÃO, DENÚNCIA, RESCISÃO OU EXTINÇÃO DO
CONVÊNIO, ACORDO OU AJUSTE, OS SALDOS FINANCEIROS
REMANESCENTES, INCLUSIVE OS PROVENIENTES DAS RECEITAS
OBTIDAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, SERÃO
DEVOLVIDOS À ENTIDADE OU ÓRGÃO REPASSADOR DOS RECURSOS,
NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS DO EVENTO,
SOB PENA DA IMEDIATA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL DO RESPONSÁVEL, PROVIDENCIADA PELA AUTORIDADE
COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE TITULAR DOS RECURSOS” .
Lei no 8.666/1993, art. 116, parágrafo 6º.

 

Rescisão do convênio
O instrumento de convênio conterá, expressa e obrigatoriamente,
cláusula estabelecendo o motivo para a rescisão do convênio,
independentemente do instrumento de sua formalização, pelo
inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente
quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano
de Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Constas Parciais
e Final, nos prazos estabelecidos.
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Prestação de contas

 

Mais de 140 ambulâncias estão paradas em quartel em Nova Iguaçu, RJ
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Constituição Federal do Brasil de 1988

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno
de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 

“A BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS SÓ PODE SER
COMPROVADA MEDIANTE O ESTABELECIMENTO DO NEXO ENTRE O
DESEMBOLSO DOS RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS E OS
COMPROVANTES DE DESPESA APRESENTADOS. A PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO PODE SER ASSIM, CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE POR
UM AGRUPAMENTO DESORDENADO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS,
QUE NADA COMPROVAM.”
Acórdão TCU no 1352/2003 – 2ª Câmara.
“QUEM QUER QUE UTILIZE DINHEIROS PÚBLICOS TERÁ DE JUSTIFICAR
SEU BOM E REGULAR EMPREGO NA CONFORMIDADE DAS LEIS,
REGULAMENTOS E NORMAS EMANADAS DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES”.
Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 93.
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Prestação de contas
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Prestação de contas
Necessidade de prestação de contas;

Composição da prestação de contas e prazo para sua apresentação;

Análise técnica e financeira da prestação de contas e prazos para sua
aprovação;

Providências a serem tomadas na prestação de contas aprovadas, não
aprovadas e quando do atraso na apresentação da prestação de contas;

Guarda dos documentos do convênio.

 

Necessidade de prestação de contas
Constituição Federal de 1988

Art. 70. Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.

Decreto-Lei no 200/1967

Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar
seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e
normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
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Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986

Art. 66. Quem quer que receba recursos da União [...], inclusive
mediante [...] convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos,
estudos, campanhas e obras sociais, ou para qualquer outro fim,
deverá comprovar seu bom e regular emprego, bem como os
resultados alcançados.

Decreto n. 93.872/1986

O ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos
é do convenente. (ACORDÃO TCU no 48/2008 – 1ª Câmara)

 

Composição da prestação de contas e prazo para sua 
apresentação
https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-
portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287

As regras e os condicionantes sobre prestação de contas de recursos
recebidos de convênios e contratos de repasse estão dispostas entre os
artigos 59 e 64 da Portaria Interministerial nº 424/2016, as quais
podem-se destacar:
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I. a prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação
da primeira parcela financeira (ou seja, temos uma prestação de
contas dinâmica, intensiva e continua);

II. o prazo para apresentação das prestações de contas será de até 60
(sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da
execução do objeto, o que ocorrer primeiro;

III. o prazo mencionado na alínea anterior constará no convênio;

IV. quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo
estabelecido no convênio, o concedente estabelecerá o prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação;

 

V. para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução
física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do
Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem
prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações
financeiras;

VI. se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a
prestação de contas, nem devolver os recursos, o concedente
registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de
prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade
analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de
tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária;
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VII. quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou
omissão de administrador anterior, o novo administrador (prefeito,
dirigente etc.) solicitará ao concedente a instauração de tomada de
contas especial.

 

O agente recebedor de recursos públicos, além de ter o dever legal
de prestar contas de seu bom e regular emprego, deve fazê-lo
demonstrando o estabelecimento do sentido entre o desembolso dos
recursos recebidos e os comprovante.

"O dever de prestar contas, no caso, não é da entidade, mas da
pessoa física responsável por bens e valores públicos, seja ele
agente público ou não". (MS nº 2166/DF – Ministro Neri da Silveira)

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que ratifica que,
nos convênios firmados entre os Municípios e a União, a
responsabilidade é do Prefeito – Decisão TCU nº 351/1999 – 2a Câmara,
Sessão de 18/11/1999, proferido pelo Ministro Relator Adylson Mottas
de despesa apresentados.
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Item 23 do Acórdão nº 1.403-TCU – 1a Câmara, do seguinte teor:

» quanto à alegação de que a responsabilidade seria do Município de
[...], deve-se lembrar de que no caso a responsabilidade é única e
exclusiva do ex-Prefeito e não do ente recebedor dos recursos.
Consoante já pacificado na jurisprudência deste Tribunal:

» [...] a responsabilidade pela devolução dos recursos ou pela prestação
de contas não é da pessoa jurídica, mas sim da pessoa física, que, na
qualidade de representante legal daquela, celebrou o convênio ou
geriu recursos públicos de qualquer outra origem.

 

Isso é assim porque a obrigação constitucional e legal de prestar contas
é de natureza pessoal, admitindo-se a responsabilidade da pessoa
jurídica somente quando esta, comprovadamente, for beneficiada pelos
recursos eventualmente mal aplicados por seus gestores, o que ocorre
comumente quando o dinheiro público federal repassado mediante
convênios ou instrumentos congêneres é desviado de sua finalidade
principal e aplicado em outra, beneficiando, indevidamente, a pessoa
jurídica, pública ou privada. Desta forma, entende-se que, não sendo a
pessoa jurídica a beneficiária dos recursos, não tem sentido que esta
seja chamada a responder pelos desmandos de seus gestores.
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Prestação de contas pendentes
Súmula 230 da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União
estabelece que:

“Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos
recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver
feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando
ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente
tomada de contas especial, sob pena de corresponsabilidade".

 

Suspensão da inadimplência
Convém destacar as disposições dos parágrafos 8º do art. 59 da Portaria
Interministerial no 424/2016, conforme transcrito abaixo:

§ 8º No caso do convenente ou contratado ser órgão ou entidade pública,
de qualquer esfera de governo, a autoridade competente, ao ser
comunicada das medidas adotadas, suspenderá de imediato o registro da
inadimplência, desde que o administrador seja outro que não o faltoso...

Importante frisar que apenas os convenentes públicos são beneficiados
pela figura da suspensão da inadimplência.

 



68 

 

A omissão do dever de prestar contas, no devido tempo, ao ente
concedente, além de se constituir em descumprimento de cláusula
pactuada, representa afronta ao princípio constitucional do dever de
prestar contas, além de configurar crime de responsabilidade de prefeito
(art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967) e ato de improbidade
administrativa (inciso VI do art. 11 da Lei nº 8.429/1992), estando os
responsáveis sujeitos às sanções regulamentadas pelos citados
dispositivos legais.

 

Prestação de contas – análise
O parecer técnico deverá demonstrar o cumprimento do objeto
pactuado e o atingimento dos objetivos. A unidade responsável pela
aprovação da prestação de contas, além de analisar o relatório técnico
anual ou final encaminhado pelo órgão convenente, poderá realizar
visitas locais e de laudos de vistoria ou ainda de informações obtidas
junto a autoridades públicas do lugar de execução do convênio.

O parecer financeiro deverá demonstrar a regularidade da aplicação
dos recursos repassados, com base nos documentos apresentados.
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Todo e qualquer documento comprobatório da despesa deverá conter
a devida autorização de pagamento do ordenador de despesas do órgão
ou entidade convenente.

As despesas efetuadas com os recursos do convênio ou contrato de
repasse serão comprovadas mediante documentos fiscais originais – vide
alínea “c”, § 2º, art. 36 do Decreto nº 93.872/1986 – ou equivalentes,
devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor,
devidamente identificados com a referência, por escrito, ao título e
número do respectivo convênio ou contrato de repasse.

 

Prestação de contas – prazo para aprovação
O Decreto nº 6.170/2007, com alteração pelo Decreto nº 8.244, de 23
de maio de 2014, determina que “o prazo para análise da prestação de
contas e a manifestação conclusiva pelo concedente será de um ano,
prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente
justificado.” (prazo contado a partir do recebimento da PC – art. 10, § 8º
e § 11).

Art. 64 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016

O TCU vem reiteradas vezes fazendo determinações a órgãos do Poder
Executivo Federal quanto à tempestividade na análise de uma prestação
de contas (Acórdão nº 99/2010 – 2ª Câmara; Acórdão nº 9.975/2011 –
1ª Câmara; Acórdão nº 5.872/2012 – 1ª Câmara).
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Prestação de contas – providências
As providências a serem tomadas pelo órgão concedente variam
conforme o resultado do processo de aprovação.

Prestação de contas aprovadas
1. Registrar a aprovação no Cadastro de Convênios no SICONV

(ordenador);

2. Declarar que os recursos foram aplicados corretamente (ordenador);

3. Encaminhar o processo ao órgão de contabilidade analítica;

4. Analisar a prestação de contas;

5. Registrar a aprovação do convênio.

 

Prestação de contas aprovadas com ressalvas importante –
dano ao erário de pequeno valor – aprovação com ressalvas
A Portaria Interministerial nº 424/2016 inovou no que tange à prestação
de contas aprovada com ressalvas. No § 3º do artigo 64 é prevista a
possibilidade de aprovação das contas em que o valor do dano ao erário
seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as devidas justificativas
e sem prejuízo do registro de inadimplência no CADIN.
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Prestação de contas não aprovadas
Caso a prestação de contas não seja aprovada, e exauridas todas as
providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do
dano, o ordenador de despesas do órgão concedente, sob pena de
responsabilização solidária, deverá:

1. registrar o fato no SICONV;

2. registrar o fato no Cadastro de Convênios no SIAFI;

3. encaminhar o respectivo processo ao órgão de contabilidade analítica
para instauração de tomada de contas especial e demais medidas de
sua competência, sob pena de responsabilidade;

 

4. realizar a análise da prestação de contas pelo órgão de contabilidade
analítica que, constatando irregularidades, procederá à instauração da
tomada de contas especial, além de efetuar os registros de sua
competência;

5. encaminhar o processo de tomada de contas especiais ao órgão de
controle interno para os exames de auditoria e posterior
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União.

As mesmas providências tomadas nos casos em que o convenente não
comprove a aplicação da contrapartida estabelecida no convênio bem
como dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro.
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Atraso na apresentação de prestação de contas
1. Envio de correspondência ao convenente, dando-lhe o prazo máximo

de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar a prestação de contas
ou recolher recursos, incluídos os rendimentos da aplicação do
mercado financeiro;

2. Comunicar ao órgão de controle interno as providências tomadas,
sob pena de responsabilidade;

3. Registrar o fato no SIAFI, caso o prazo não seja cumprido ou a
prestação esteja irregular;

4. Encaminhar o processo para unidade competente para instauração de
Tomada de Contas Especial.

 

Tomada de Contas Especial
A Instrução Normativa nº 71-TCU entrou em vigor em 1o/1/2013 e foi
atualizada pela Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de
12/12/2016.
Instrução Normativa n. 76/2016
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Segundo o Tribunal de Contas da União, a Tomada de Contas Especial (TCE)
é um processo devidamente formalizado, dotado de rito próprio, para
apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração Pública
federal e para obtenção do respectivo ressarcimento, devendo ser
instaurada somente depois de esgotadas as providências administrativas
internas com vistas à recomposição do Tesouro Nacional.

Importante! É uma medida de exceção! 

 

Finalidade
Apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de
prestar contas ou por dano causado ao erário, visando à obtenção do
respectivo ressarcimento;

Certificar a regularidade ou irregularidade das contas e identificar,
no âmbito da Administração Pública, latu sensu, o agente responsável por
omissão no dever de prestar contas, prestação de contas de forma
irregular e dano ao erário.
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Providências
Compete à autoridade competente a adoção das providências
necessárias à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e imediato ressarcimento do prejuízo causado
ao erário, tendo, para tanto, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado a partir da data que foi instaurada a TCE.

Três condutas: omissão do dever de prestar contas; prestação de
contas de forma irregular; e/ou dano ao erário.

Deve seguir os princípios do Direito, em especial o do contraditório e o
da ampla defesa, sob pena de nulidade dos feitos.

 

Conforme § 3º, art. 71 da Constituição Federal/1988 (CF/1988, art. 71,
§ 3º – “As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou
multa terão eficácia de título executivo”).

O julgamento não é feito pela autoridade instauradora, como a regra
dos processos administrativos, pois o mesmo compete privativamente
aos tribunais de contas.

O processo será arquivado caso o dano seja reparado, mas a inscrição
da responsabilidade só será baixada após a autorização do TCU.
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O processo de TCE com os elementos necessários é objeto do art. 10 da
Instrução Normativa nº 71/2012, com a redação dada pela Instrução
Normativa nº 76/2012.

Fica a recomendação de leitura desse dispositivo para aprofundamento
do tema Tomada de Contas Especial, que pode inclusive ser objeto de
curso específico aqui na EGOV.
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http://egov.df.gov.br

 

 


