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níveis de governo, de todos os poderes e também 
da sociedade, em particular de seus setores 
organizados”. 
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RESUMO 

 

 

O estudo sobre a aplicação de recursos orçamentários através de transferências 
voluntárias e a implantação do sistema de convênios – SICONV é desenvolvido com 
base no Município de Ijuí – Poder Executivo. O objetivo é identificar as práticas e os 
controles realizados na execução de convênios e contratos de repasse, tendo como 
base os aspectos legais inerentes à aplicação de recursos públicos, e, a partir desse 
conhecimento, analisar e propor melhorias dessas práticas e rotinas de gestão, para 
otimizar os resultados com maior eficiência e eficácia. O desenvolvimento do 
trabalho aborda incialmente o histórico do Município e suas principais 
potencialidades, apresenta o quadro teórico que embasa o tema de estudos com as 
teorias e as normas legais, os procedimentos metodológicos, a descrição das 
praticas/controles adotados pelo Município na execução de convênios, e uma 
análise da forma como ocorrem as ações. Na conclusão, a constatação da 
importância desses recursos para implementar melhorias na infraestrutura básica 
municipal, considerando a escassez de recursos próprios, a complexidade e o 
tamanho do custo operacional para as três esferas de governo, na 
operacionalização de transferências voluntárias, e, diante da realidade que persiste, 
a sugestão, para reorganizar a estrutura organizacional do poder executivo, 
centralizar a coordenação e uma equipe multidisciplinar que proporcione melhor 
suporte técnico e acompanhamento na execução de convênios. Com essa nova 
dinâmica organizacional, acredita-se que os resultados sejam proporcionalmente 
mais eficientes e eficazes para os cidadãos, a sociedade e os poderes públicos, 
prevenindo retrabalhos, economia de tempo e custos, inadimplência, tomada de 
contas especial e a devolução de recursos.  
 
Palavras-chave: Recursos Públicos. Transferências Voluntárias. Convênios. 
Contratos de Repasse. Sistema de Convênios – SICONV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo sobre a aplicação de recursos orçamentários através de 

transferências voluntárias e a implantação do sistema de convênios – SICONV é 

desenvolvido com base no Município de Ijuí – Poder Executivo. O objetivo é 

identificar as práticas e os controles realizados na execução de convênios, tendo 

como base os aspectos legais inerentes à aplicação de recursos públicos, e, a partir 

desse conhecimento, analisar e propor melhorias dessas práticas e rotinas de 

gestão, para otimizar os resultados com maior eficiência e eficácia. 

No Brasil, a forma de arrecadação e distribuição de impostos é centralizada 

no governo federal e os retornos através das transferências constitucionais e legais 

são insuficientes para atender as demandas e necessidades dos municípios, para 

implementar melhorias nas infraestruturas básicas e proporcionar um 

desenvolvimento sustentável e harmonioso nas áreas social e econômica.  

Os municípios brasileiros, na grande maioria, possuem baixa capacidade 

econômica, no que tange a arrecadação de impostos que permanecem nos cofres 

municipais, como por exemplo, o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e o 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, gerando com isso, 

dependência das transferências do governo federal para fazer frente às inúmeras 

demandas, pois é nos municípios que a vida dos cidadãos se materializa. 

Assim, a captação de recursos através de convênios/contratos, por parte dos 

municípios, junto ao governo federal, é uma alternativa para complementar as 

receitas próprias e atender as demandas, especialmente nas áreas de investimentos 

proporcionando melhor infraestrutura aos cidadãos, pois a participação no bolo 

tributário é reduzida e insuficiente para desenvolver as políticas públicas e obras 

necessárias à melhoria do bem comum. Segundo Estudos Técnicos, realizados pela 

Confederação Nacional dos Municípios - CNM, “quanto menores forem os recursos 

próprios dos Municípios para investimentos, mais sujeitos ficam à aceitação de 

verbas federais” (BRASIL, 2010, p. 106). Um percentual mais significativo de 

retornos do bolo tributário aos Municípios geraria uma menor dependência em 

relação a convênios com a União, diminuindo significativamente os entraves 

burocráticos para o cumprimento dos aspectos legais previstos na execução de 

Convênios. O Estudo Técnico da CNM leva-nos a compreensão de que com um 
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volume maior de receitas próprias no orçamento, o Município realiza seus 

investimentos em obras e programas sociais, através de suas dotações 

orçamentárias reduzindo os trâmites burocráticos e o custo operacional, gerando 

maior eficiência nos processos e eficácia nos resultados. Porém, a realidade mostra 

que o percentual de retornos de impostos vem sofrendo reduções, e as 

Transferências Voluntárias, através de Convênios e Contratos de Repasse têm 

aumentado seus aportes financeiros, ocasionando maior dependência da União, por 

parte dos Municípios, e a necessidade de qualificar e implementar melhores práticas 

e controles para a execução desses recursos, considerando os aspectos legais que 

exigem severa observância e cumprimento. 

Ijuí está localizado na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

Fundada em 19 de outubro de 1890, a Colônia de Ijuhy recebeu imigrantes de várias 

nacionalidades. Administrada inicialmente por Augusto Pestana, Ijuí teve grande 

impulso no seu desenvolvimento quando, a partir de 1899, foi incentivado o 

assentamento de colonos com conhecimento em agricultura, principalmente das 

colônias mais antigas do Rio Grande do Sul. Ijuí é conhecido como “Terra das 

culturas diversificadas”, por reunir variado grupo étnico: africanos, índios, 

portugueses, franceses, italianos, alemães, poloneses, austríacos, letos, 

holandeses, suecos, espanhóis, japoneses, russos, árabes, lituanos, ucranianos, 

entre outros. Ijuhy, significa na língua guarani "Rio das Águas Claras" ou "Rio das 

Águas Divinas". Foi elevada à categoria de município em 21/01/1912, instalado em 

11-02-1912 (IBGE, 2014). 

Situado a uma altitude média de 400 metros do nível do mar, a temperatura 

média no inverno oscila entre -3 e 18 °C e no verão, entre 18 e 38 °C. Área territorial 

de 689,31 km². Situa-se em um entroncamento rodoviário que é passagem 

obrigatória para o Mercosul e a 395 km da capital, Ijuí é uma cidade que possui 

expressão em nível Estadual. Todas as suas potencialidades são expressas através 

de uma firme economia baseada no seu forte setor agropecuário, em seu comércio, 

indústrias e serviços; de seu ensino qualificado, conferido por escolas da cidade e 

pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e 

de sua saúde, amparada por hospitais muito bem equipados, que dispensam auxílio 

integral a toda região (BRASIL, 2015). 
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Em 2014 sua população estimada, era de 82.563 habitantes, sendo assim, o 

terceiro município mais populoso da região Noroeste/Missões. Ijuí ocupa a 22º 

colocação de 496 municípios que abrangem o Estado do Rio Grande do Sul. Está 

entre os 10 melhores municípios em qualidade de vida no Estado, ocupando a 13ª 

colocação no ranking estadual, com um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - 2010 (IDHM, 2010), de 0,781, um PIB a preços correntes de R$ 

2.342.98, e um PIB per capita a preços correntes – 2012, de R$ 29.510,14 (IBGE, 

2014). 

O Poder Executivo do Município de Ijuí realiza suas ações e gestão 

administrativo-financeira através de suas Secretarias Municipais: Administração; 

Cultura, Esporte e Turismo; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Rural; 

Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Urbano; Educação; Fazenda; Governo; 

Habitação; Meio Ambiente; Planejamento e Saúde, e seu quadro funcional com 

aproximadamente 2.200 servidores públicos (BRASIL, 2015). 

Conforme informações extraídas do site do Município, Ijuí é considerado polo 

de referência regional nas áreas da saúde, educação, comércio e serviços, tem um 

alto fluxo diário de pessoas, o que exige a ampliação de infraestruturas para melhor 

atender os cidadãos da cidade e também da região, quando estes se deslocam para 

buscar atendimento à suas necessidades. Neste contexto, o Município precisa 

ampliar seu orçamento para fazer frente às demandas locais e regionais, e para isso, 

conta com recursos provindos do Orçamento Geral da União – OGU, através de 

transferências voluntárias, e o encaminhamento de projetos/propostas e assinaturas 

de Convênios/Contratos, os quais merecem atenção e bom desempenho na fase de 

execução e prestação de contas, no que se refere ao cumprimento do objeto e 

normas regulamentares. 

Assim, é de suma importância saber, como questão de pesquisa: Quais as 

práticas e controles devem ser observados para o recebimento de recursos do 

Orçamento Geral da União – OGU, a partir da implantação em 2008, do Sistema de 

Convênios – SICONV? 

Para responder a esta questão, o objetivo do presente estudo é analisar as 

rotinas realizadas pela gestão administrativa e financeira do município, para atender 

as previsões legais e o Sistema de Convênios – SICONV, na execução de convênios 

e contratos de repasse e sugerir as mudanças necessárias para otimizar os 

resultados. 
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E como objetivos específicos:  

a) estudar de acordo com a legislação pertinente, sobre transferências 

voluntárias, convênio, contrato de repasse, procedimentos legais utilizados 

na fase de habilitação, execução e prestação de contas de convênios; 

b) identificar as práticas e controles realizados pelo Município de Ijuí, na 

execução de convênios e contratos de Repasse, com recursos de 

Transferências Voluntárias e Sistema de Convênio – SICONV, a partir de 

2008; 

c) identificar os principais problemas e dificuldades nessas práticas; 

d) propor práticas e controles que possam contemplar os aspectos legais 

previstos na execução de recursos de transferências voluntárias e otimizar 

os resultados. 

O estudo se desenvolve com a seguinte estruturação. Introdução do tema, 

caracterização do município de Ijuí e a estrutura organizacional e de controle do 

orçamento do poder executivo municipal e a definição dos objetivos do trabalho. No 

quadro teórico, pretende-se estudar os principais conceitos e legislação pertinente, 

relacionados à captação, execução e prestação de contas dos recursos oriundos da 

celebração de convênios e contratos de repasse, o Sistema de Convênios – 

SICONV, sua operacionalização. Em seguida, apresentam-se os procedimentos 

metodológicos adotados neste trabalho de pesquisa. E, para finalizar, faz-se uma 

análise dessas praticas e propõe-se melhorias com uma nova estrutura de gestão, 

para execução de convênios, para otimizar os resultados com maior eficiência e 

eficácia. 
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2 QUADRO TÉORICO 

 

 

A seguir, será apresentada uma revisão sobre as teorias que embasam o 

tema em estudo, como, Planejamento e origem dos recursos, formas de repasse – 

transferências voluntárias, as normas legais necessárias para habilitação, 

celebração, execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse, o 

Sistema de Convênios SICONV e gestão de processos. 

 

 

2.1 O PLANEJAMENTO E A ORIGEM DOS RECURSOS 

 

 

Segundo a Controladoria Geral da União – CGU e a Secretaria Federal de 

Controle Interno – SFC, no Manual da Metodologia para avaliação da Execução de 

Programas de Governo (BRASIL, 2015, p. 9) a Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

e a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

estabelece, como instrumentos do planejamento da ação governamental, o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, que são 

transformados em leis, cabendo ao governo, além de prestar contas à sociedade da 

destinação dos recursos gastos, demonstrar o cumprimento dos objetivos propostos 

e o atendimento às metas estabelecidas. 

 

 

2.1.1 Plano plurianual – PPA 

 

 

A Constituição Federal em seu Art.165, § 1º, determina que o Plano Plurianual 

estabeleça, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada (BRASIL, 1988). 

Sobre o Plano Plurianual, Controladoria Geral da União – CGU e a Secretaria 

Federal de Controle Interno – SFC, no Manual da Metodologia para avaliação da 

Execução de Programas de Governo, relatam que: 
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O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo 
Federal, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos 
e as metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. O PPA tem perspectiva temporal de quatro anos, sendo 
elaborado no primeiro ano do mandato presidencial, iniciando sua vigência 
no segundo ano do mesmo mandato e finalizando no término do primeiro 
ano do mandato subsequente. Sua elaboração envolve uma gama de 
aspectos, estudos e análises prospectivas, tais como a composição de 
cenários fiscais, a definição de estratégias de financiamento, objetivos 
setoriais e nacionais, plataforma da campanha governamental, perspectivas 
territoriais, avaliação do PPA anterior, etc. (BRASIL, 2015, p. 9). 

 

 

2.1.2 Lei de diretrizes orçamentárias – LDO 

 

 

A Constituição Federal em seu Art. 165, § 2º, determina que a lei de diretrizes 

orçamentárias compreenda as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a 

elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento (BRASIL, 1988). 

Segundo Controladoria Geral da União – CGU e a Secretaria Federal de 

Controle Interno – SFC, no Manual da Metodologia para avaliação da Execução de 

Programas de Governo (BRASIL, 2015, p. 9) a Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

e a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a 

LDO é um instrumento que norteia os parâmetros para a elaboração da Lei de 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 

Instituída pela CF/88, a LDO é o instrumento norteador da elaboração da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) na medida em que dispõe, para cada 
exercício financeiro, sobre: 
• As prioridades e as metas da Administração Pública Federal; 
• A estrutura e a organização dos orçamentos; 
• As diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos da União e suas 
alterações; 
• A dívida pública federal; 
• As despesas da União com pessoal e encargos sociais; 
• A política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de 
fomento; 
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• As alterações na legislação tributária da União; e  
• A fiscalização pelo Poder Legislativo sobre as obras e os serviços com 
indícios de irregularidades graves. 
Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribui à LDO a 
responsabilidade de tratar de outros assuntos, tais como: 
• Estabelecimento de metas fiscais; 
• Fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação 
financeira; 
• Publicação da avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de 
previdência social e próprio dos servidores civis e militares; 
• Avaliação financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador e projeções de 
longo prazo dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); 
• Margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada; 
e 
• Avaliação dos riscos fiscais. 

 

 

2.1.3 Lei orçamentária anual – LOA 

 

 

A Constituição Federal em seu Art.165, § 5º, determina que a lei orçamentária 

anual compreenda: 

 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. 
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados 
com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades 
inter-regionais, segundo critério populacional. 
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão 
da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da 
lei. 

 

Dessa forma, e segundo Controladoria Geral da União – CGU e a Secretaria 

Federal de Controle Interno – SFC, no Manual da Metodologia para avaliação da 

Execução de Programas de Governo, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é o 
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instrumento pelo qual é prevista a arrecadação da receita e fixada a realização das 

despesas para o período de um ano, sendo operacionalizada por meio de diversas 

Ações. A finalidade da LOA é a concretização dos objetivos e metas estabelecidos 

no PPA, em consonância com as metas e as prioridades estabelecidas na LDO. 

Para o cumprimento das metas fiscais, uma vez aprovada, a execução da LOA 

depende, conforme previsto na LRF, do estabelecimento, pelo Poder Executivo, da 

programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, 

impondo limites ao empenho e à movimentação financeira, em função da 

perspectiva de realização das receitas (BRASIL, 2015).  

As Ações Orçamentárias são operações das quais resultam produtos (bens 

ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se 

também no conceito de Ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros 

entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, 

subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos. 

 

 

2.2 FORMAS DE REPASSE 

 

 

2.2.1 Transferências voluntárias 

 

 

Para a transferência de recursos financeiros, temos três modalidades: as 

transferências constitucionais (previstas na Constituição federal de 1988), as legais, 

(previstas em leis específicas), sendo que as duas modalidades tem caráter 

obrigatório e as transferências voluntárias, a qual é detalhada no presente estudo 

(ALMEIDA, 2008). 

Transferências voluntárias são os repasses de recursos públicos realizados 

entre entes federativos, através de convênios, contratos de repasse. A Lei 

Complementar nº 101, de 04/05/2000, dispõe em seu Artigo nº 25 que: 

 

Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se por transferência 
voluntária, 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. 
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Entende-se, portanto, que transferências voluntárias são os recursos 

financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, cuja 

finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum entre os 

partícipes. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000), estabelece critérios para a realização de transferências voluntárias, 

conforme consta no § 1º do Art. 25: 

 

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 
I - existência de dotação específica; 
II - (VETADO) 
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação 
de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em 
Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 
d) previsão orçamentária de contrapartida. 
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada. 
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas 
relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 

 

Segundo Marramarco (2008) e conforme determina o art. 23, IX, da 

Constituição Federal de 1988, as transferências voluntárias podem implementar 

ações do governo para atividades de competência comum dos entes federados, e 

cuja ação/execução material ocorre em locais onde o ente central não dispõe de 

estrutura administrativa para realizar a gestão e o acompanhamento dessas 

atividades. 

Dessa forma, o convênio e o contrato de repasse são instrumentos usados 

para transferir recursos com a origem de transferências voluntárias. 

Para melhor ilustrar, Marramarco (2008, p. 29), informa em seu estudo, que a 

Controladoria Geral da União, editou em 2005, um manual para orientar e esclarecer 

sobre as diferentes modalidades de transferência de recursos, ou seja, 

transferências automáticas, fundo a fundo e sobre as transferências voluntárias que 

é nosso foco de estudos. Assim, evidenciam-se, dessa publicação, as características 

que regem as transferências voluntárias:  
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c) As Transferências Voluntárias são os recursos financeiros repassados 
pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da 
celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares 
cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum. A 
Transferência Voluntária é a entrega de recursos a outro entre 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 – SUS. 

 

Segundo Estudos Técnicos, realizados pela Confederação Nacional dos 

Municípios - CNM, a captação de recursos através de convênios/contratos, por parte 

dos municípios, junto ao governo federal, é uma alternativa para complementar as 

receitas próprias e proporcionar melhor infraestrutura aos cidadãos.  

 

 

2.3 NORMAS FEDERAIS REGULAMENTARES 

 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu parágrafo único do artigo 23 

determina que seja competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: Parágrafo único: “Lei complementar fixará normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito federal e os Municípios, tendo em 

vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

Assim, o objetivo da norma constitucional é consolidar a gestão asso_ ciada, 

tornando o serviço mais eficiente e utilizando melhor os recursos disponíveis, de 

forma imparcial, transparente, participativa, eficaz, e sempre em busca da qualidade, 

primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor 

utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir 

maior transparência e rentabilidade social (PORTAL DE CONVÊNIOS, 2013). 

No âmbito das transferências voluntárias, o Convênio, e o Contrato de 

Repasse são instrumentos legais utilizados pela União, Estados e Municípios que 

permitem a realização de esforços conjuntos na realização do interesse público, para 

descentralizar as atividades e implementar planos, projetos que visem o bem 

comum.  

Nesse contexto, para um melhor entendimento e compreensão ao estudo, eis 

alguns conceitos básicos da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de Novembro de 

2011, a qual, conforme seu Art. 1º: 
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Regula os convênios, os contratos de repasse e os termos de cooperação 
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com 
órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a 
execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que 
envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social da União. 

 

Convênio, segundo a Portaria Interministerial nº 507/2011: 

 

É o acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros 
de dotações consignadas nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 
União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da 
administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou 
entidade da administração pública estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades 
privadas sem fins lucrativos, visando à 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, segundo a Portaria Interministerial nº 507/2011: 

“Instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos recursos financeiros 

processa-se por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, 

atuando como mandatária da União”. 

A dependência dos municípios de recursos para realizar obras e manutenção 

de algumas atividades exige a observação e o cumprimento rigoroso da legislação 

pertinente e suas normatizações, pois a Portaria Interministerial nº 507/2011, de 24 

de Novembro de 2011 em seu Art. 3º, determina que: 

 

Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de 
contas especial dos convênios e termos de parceria serão realizados no 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, 
aberto à consulta pública, por meio do Portal dos Convênios. 

 

Nesse contexto é preciso uma equipe técnica, com conhecimentos 

específicos na área, para encaminhar e acompanhar as propostas até a celebração 

do convênio e do contrato de repasse e, posteriormente, na fase de execução e 

prestação de contas, para que os resultados finais sejam positivos, do contrário o 

município terá prejuízos. Inclusive, conforme determina o Art. 38, inciso VII, letras a 

e b; Art. 72, § 1º e 3º, e Art. 82, § 3º, inciso I e II, da Portaria Interministerial nº 

507/2011, o município poderá ser considerado inadimplente, ser impedido 

legalmente de receber novos recursos oriundos de transferências voluntárias, 
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submeter-se à Tomada de Contas Especial e devolver os recursos recebidos com 

juros e correção monetária.  

Quanto a Tomada de Contas Especial, a Portaria Interministerial nº 507/2011, 

de 24 de Novembro de 2011 em seu Art. 81, Parágrafo Único, determina que: “a 

rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de 

tomada de contas especial.” E, sendo necessário a instauração, o Art. 82, da referida 

Portaria, conceitua Tomada de Contas Especial como sendo um “processo 

devidamente formalizado, dotado de rito próprio, que objetiva apurar os fatos, 

identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário, visando ao seu 

imediato ressarcimento”. 

Quanto ao quesito transparência, a Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio 

de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, em seu Capitulo IX – da Transparência, Controle 

e Fiscalização, Art.48, Parágrafo único, Inciso II, define que: 

 

Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. E, Inciso III – Adoção 
de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a 
padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e 
ao disposto no art. 48-A.  

 

Dessa forma, para cumprir as previsões legais, desde 1º de setembro de 

2008, os convênios, contratos de repasse são operacionalizados no Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, disponível na rede 

mundial de computadores, por meio do Portal de Convênios. O SICONV é um 

sistema informacional aberto à consulta pública com a finalidade de permitir a 

realização dos atos e procedimentos relativos à formalização de proposta, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e informações sobre tomada de contas 

especial dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria. 

O Portal de Convênios promove o encontro entre todos os atores envolvidos 

no processo de transferências voluntárias, dinamizando essa relação e oferecendo à 

sociedade a transparência e o controle social sobre a aplicação dos recursos 

públicos (BRASIL, 2013). Nesse contexto, pode-se observar que o SICONV vem 

democratizar as oportunidades de acesso aos recursos do Orçamento Geral da 

União, e dar transparência das ações em tempo real. Assim sendo, os municípios 
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precisam melhorar a gestão de controles dos recursos recebidos, adequarem-se às 

novas normas e evoluções do sistema, para obter resultados eficientes (menor 

tempo/custo/beneficio), proporcionar melhorias na infraestrutura para os cidadãos, e, 

prevenir a devolução dos valores recebidos, corrigidos monetariamente, bem como a 

instauração de Tomada de Contas Especial pelo órgão concedente. 

 

 

2.4 O SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV 

 

 

O SICONV administra as transferências voluntárias da união, firmados com 

estados, municípios e organizações não governamentais. É disciplinado pelo 

Decreto nº 6.170/2007 e regido pela Portaria Interministerial nº 507/2011. As 

modalidades de convênio e contrato de repasse, são os instrumentos utilizados para 

promover a descentralização na gestão de recurso público federal, sendo 

repassados para os entes públicos ou privados com o objetivo de viabilizar a 

execução de programas do governo federal através da atuação direta de outra 

entidade. 

Portanto, o Portal de Convênios – SICONV é um sistema desenvolvido em 

plataforma web que permite aos órgãos concedente e convenente o gerenciamento 

on-line de todos os convênios cadastrados através do endereço: 

www.convênios.gov.br. 

As vantagens vão desde a divulgação de programas num único local, 

centralização das linhas de transferências, cadastro único de convenentes, envio 

eletrônico de proposta e plano de trabalho, recursos transferidos e a transferir, status 

do cronograma de execução, registro de toda a fase de execução do convenente 

(SCHIREILER, 2013). 

Os objetivos do novo sistema são: ênfase à transparência na sociedade, 

redução do custo operacional, automação do ciclo de vida das transferências 

voluntárias, envio eletrônico de propostas e planos de trabalho, facilidades para 

fiscalização e controle, simplificação e agilização de procedimentos, suporte à 

padronização, controle da execução financeira dos recursos transferidos e a 

transferir (SCHIREILER, 2013). 

http://www.convênios.gov.br/
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Segundo Brasil (2013, p. 4), com a implantação do SICONV, a 

democratização na distribuição dos recursos públicos por meio de Transferências 

Voluntárias, foi ampliado, considerando que os órgãos responsáveis pela execução 

das políticas que envolvem transferência de recursos devem publicar, conforme 

determina a Portaria Interministerial nº 507/2011, em seu Art. 4º: 

 

Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que 
pretenderem executar programas, projetos e atividades que envolvam 
transferências de recursos financeiros deverão divulgar anualmente no 
SICONV a relação dos programas a serem executados de forma 
descentralizada e, quando couber, critérios para a seleção do convenente.  
§ 1º A relação dos programas de que trata o caput será divulgada em até 60 
(sessenta) dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual e deverá conter:  
I - a descrição dos programas;  
II - as exigências, padrões, procedimentos, critérios de elegibilidade e de 
prioridade, estatísticas e outros elementos que possam auxiliar a avaliação 
das necessidades locais; e  
III - tipologias e padrões de custo unitário detalhados, de forma a orientar a 
celebração dos convênios. 

 

Assim, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades privadas 

sem fins lucrativos têm a possibilidade do envio eletrônico de propostas, que 

proporciona a todas as proponentes, igualdade de condições para pleitear os 

recursos federais destinados à execução de projetos e atividades de interesse 

comum (BRASIL, 2013). 

 

 

2.4.1 Quadro de leis, conceitos e definições 

 

 

As principais normas orientadoras das ações relacionadas ao processo de 

transferência voluntária de recursos da União a serem observadas e seguidas pelos 

órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal 

são: 
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Quadro 1 – Principais leis para execução de convênios 

Lei complementar nº 101, de 04/05/2000 Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade de gestão fiscal  

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária. 

Lei nº 8.666. de 21 de junho de 1993 Lei geral das Licitações e Contratos 
Administrativos. 

Lei 10.520, e3 17 de julho de 2002 Lei do Pregão 

Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 Decreto do Pregão Eletrônico 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 Dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante 
convênios e contratos de repasse. 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 
507 de 24 de novembro de 2011.  

Regula os convênios, contratos de repasse e os 
termos de cooperação celebrados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, com 
órgãos e entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, para execução de programas, projetos 
e atividades de interesse recíproco que envolvam 
a transferência de recursos financeiros do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 
União. Regulamenta o Decreto nº 6.170/2007. 

Decreto nº 7.568, de 16 de setembro de 2011 Altera o Decreto nº 6.170/25/07/2007, o Decreto 
nº 3.100/30/06/1999, que regulamenta a Lei nº 
9.790/23/1999 

Instrução Normativa nº 6 de 27 de julho de 
2012 

Estabelece os critérios de utilização da Ordem 
bancária de Transferências Voluntárias – OBTV 
do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse- SICONV. 

Instrução Normativa nº 11 de 28 de novembro 
de 2012 

Estabelece os critérios de concessão de acesso 
ao Sistema de Gestão de Convênios e Contrato 
de Repasse – SICONV. 

Portaria Interministerial nº 127 de 29/05/2008  Revogada pela Portaria Interministerial nº 
507/2011. Mas os instrumentos assinados sob a 
vigência da Portaria nº 127/2008, e que ainda 
estejam em fase de execução ou prestação de 
contas deverão observar as regras nela dispostas. 

Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011 Altera os Decretos nº 6.170/2007 e o nº 
7.568/2011, e estabelece prazos para implantação 
de funcionalidades – Ordem Bancária de 
Transferências Voluntárias – OBTV, no Sistema 
de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV. 

Acórdão Tribunal de Contas da União - TCU 
Nº 2066/2006 

Determina ao MPOG, a implantação de sistema 
de informática em plataforma web que permita o 
acompanhamento on-line de todos os convênios e 
outros instrumentos jurídicos utilizados para 
transferir recursos a outros entes federados e 
entidades do setor privado. 

Fonte: Brasil (2013); Schireiler (2013). 

 

 

O parágrafo 2º, do Art. 1, da Portaria Interministerial nº 507/2011, traz a 

definição dos principais atores envolvidos nas Transferências Voluntárias da União, 

os quais se faz constar os mais utilizados na execução de convênios e contratos de 

repasse. 
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§ 2º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:  
I - concedente: órgão ou entidade da administração pública federal, direta 
ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela 
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do 
objeto do convênio;  
II - convenente: 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 pública federal 
pactua a execução de programas, projetos e atividades de interesse 
recíproco; também entendido como contratado no âmbito do Contrato de 
Repasse;  
III - contratante: órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou 
evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária) 
mediante a celebração de contrato de repasse;  
IV - contrato de repasse: instrumento administrativo por meio do qual a 
transferência dos recursos financeiros processa-se por intermédio de 
instituição ou agente financeiro público federal, atuando como mandatária 
da União;  
VI - convênio: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos 
financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro 
lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do Distrito 
Federal ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, 
entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 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;  
IX - órgãos de controle: instituições vinculadas aos Poderes Executivo e 
Legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que 
possuem designação constitucional para orientar, auditar, fiscalizar e 
acompanhar a execução dos programas, projetos e atividades de governo 
nos aspectos de legalidade, economicidade e eficiência;  
X - obras e serviços de interesse local: objeto cuja execução é atribuída ao 
convenente mediante disponibilização orçamentária e financeira do 
concedente para estruturação de serviços públicos de interesse local, a 
exemplo dos de transporte coletivo, saneamento básico, bem como obras 
de habitação de interesse social e de infraestrutura;  
XI - mandatária da União: instituições e agências financeiras controladas 
pela União que celebram e operacionalizam, em nome da União, os 
instrumentos jurídicos de transferência de recursos aos convenentes;  
XII - executor/fornecedor: pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado, responsável pela execução de obra ou fornecimento de bem ou 
serviço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes 
a matéria, a partir de contrato de execução ou fornecimento firmado com 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer 
esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins 
lucrativos;  
XIII - beneficiários finais: população diretamente favorecida pelos 
investimentos;  
XIV - dirigente: aquele que possua vínculo com entidade privada sem fins 
lucrativos e detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os 
conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes, gerentes, dentre 
outros;  
XV - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal 
ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária;  
XVI - etapa ou fase: divisão existente na execução de uma meta;  
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XVII - interveniente: órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa do 
convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome 
próprio;  
XVIII - meta: parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho;  
XIX - objeto: produto do convênio, contrato de repasse ou termo de 
cooperação, observados o programa de trabalho e as suas finalidades;  
XX - padronização: estabelecimento de critérios e indicadores a serem 
seguidos nos convênios com o mesmo objeto, definidos pelo concedente, 
especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo;  
XXI - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
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 serviço de engenharia e a 
definição dos métodos e do prazo de execução;  
XXII - proponente: órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativa 
credenciada que manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em 
firmar instrumento regulado por esta Portaria;  
XXIII - termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação do 
convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado;  
XXVI - termo de referência: documento apresentado quando o objeto do 
convênio, contrato de repasse ou termo de cooperação envolver aquisição 
de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 
detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde 
será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do 
objetivo. 

 

 

Figura 1 – Fluxo operacional do Sistema de Convênios – SICONV 

Publicação 
 
 

  

               

 
                                                                                            Encerramento 

Fonte: Schireiler (2013). 

 

 

2.4.2 Habilitação, celebração e formalização 

 

 

Conforme Art. 16, da Portaria Interministerial nº 507/2011, para apresentar 

proposta de trabalho, o interessado deverá estar credenciado no SICONV. E esse 

Credenciamento será realizado no SICONV, como prevê o Art. 18: 

 

Celebração 

 

Execução 

 
Prestação 
de Contas 
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Art. 18. O credenciamento será realizado diretamente no SICONV e conterá, 
no mínimo, as seguintes informações:  
I - nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, bem como endereço 
residencial do responsável que assinará o instrumento, quando se tratar de 
instituições públicas; e  
II - razão social, endereço, endereço eletrônico, número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, transcrição do objeto 
social da entidade atualizado, relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e CPF de cada um deles, quando se tratar das entidades 
privadas sem fins lucrativos. 

 

Após o credenciamento, deve-se proceder ao Cadastramento do órgão ou 

entidade no SICONV, Art. 21, da Portaria Interministerial nº 507/2011: 

 

O cadastramento dos proponentes oriundos do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social da União será realizado em órgão ou entidade 
concedente ou nas unidades cadastradoras do Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF a ele vinculadas, e terá validade de 1 
(um) ano, sem prejuízo do disposto no art. 16 desta Portaria.  
§ 1º O representante do proponente responsável pela entrega dos 
documentos e das informações para fins de cadastramento, deverá 
comprovar seu vínculo com o cadastrado, demonstrando os poderes para 
representá-lo neste ato.  
§ 2º A comprovação a que se refere o parágrafo anterior, sem prejuízo da 
apresentação adicional de qualquer documento hábil, poderá ser feita 
mediante apresentação de:  
I - cópia autenticada dos documentos pessoais do representante, em 
especial, Carteira de Identidade e com Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;  
II - cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada da publicação da 
portaria de nomeação ou outro instrumento equivalente, que delegue 
competência para representar o ente, órgão ou entidade pública, quando for 
o caso; e  
III - cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu o corpo dirigente da 
entidade privada sem fins lucrativa, devidamente registrada no cartório 
competente, acompanhada de instrumento particular de procuração, com 
firma reconhecida, assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso. 

 

Quanto à inclusão de Proposta de Trabalho no SICONV, os procedimentos 

ocorrem após a divulgação dos programas pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, e a condição mínima é que os interessados estejam 

credenciados no sistema. Os Artigos 19 e 20 da Portaria Interministerial nº 507/2011, 

(anexo B – 1), disciplinam sobre a descrição do objeto, justificativa, conforme 

diretrizes do programa federal, a estimativa dos recursos da concedente e a 

contrapartida, prazo para execução e capacidade técnica. 
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A Contrapartida consiste em valor economicamente mensurável que será 

disponibilizado pelo convenente como parte de suas obrigações no convênio ou 

contrato de repasse. Deverá ser exclusivamente financeira e estar devidamente 

assegurada em lei orçamentária. Para entidades privadas sem fins lucrativos, a 

contrapartida poderá ser em bens e serviços, se economicamente mensuráveis. A 

Portaria Interministerial nº 507/2011, em seu Art. 24, § 1º ao 6º, (Anexo B – 2), 

regulamentam a operacionalização da contrapartida, quanto ao depósito na conta 

bancária específica conforme o prazo e cronograma de desembolso. 

O Plano de Trabalho, conforme Brasil (2013, p. 8), consiste no detalhamento 

das informações constantes da proposta de trabalho aprovada e tem por finalidade 

orientar a execução das ações do convênio e contrato de repasse.  

Um Plano de trabalho bem elaborado subsidiará a elaboração da prestação 

de contas, sendo considerada uma irregularidade grave a celebração de convênios 

sem que o plano ou programa tenha as metas e etapas a serem atingidas com a 

execução do objeto. 

Temos a regulamentação no Art. 25 e 26 da Portaria Interministerial nº 

507/2011, (Anexo B – 3), a qual se faz constar justificativa, objeto, metas e etapas, 

cronograma de execução e desembolso 

Portanto, o Plano de Trabalho é uma peça básica e importante, pois orienta a 

execução. E, além de facilitar a execução do convênio, um bom plano ou programa 

de trabalho estabelece parâmetros objetivos para a correta elaboração da prestação 

de contas. 

Sobre Vedações à celebração de convênios e contratos de repasse, segundo 

Brasil (2011, p. 6) faz constar que para garantir a efetividade do emprego dos 

recursos públicos, as normas vigentes impõem algumas restrições, contidas no Art. 

10, da Portaria Interministerial nº 507/2011, incisos I ao IX (Anexo B – 4). 

Quanto às condições para Celebração de Convênios e contratos de repasse 

com a União, os proponentes devem atender aos requisitos estabelecidos no 

ordenamento jurídico vigente, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a 

Lei de diretrizes Orçamentarias – LDO, o Decreto nº 6. 170/2007 e a Portaria 

Interdisciplinar nº 507/2011.  

O Art. 38, da Portaria Interministerial nº 507/2011, determina que seja 

condição para a celebração de convênios, a serem cumpridas pelo convenente, 

conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de 
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Diretrizes Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis, conforme consta nos 

incisos I à XVIII deste artigo: 

Dentre as condições especificas que deve ser cumprido pelos órgãos ou 

entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal Brasil (2013, p. 9), 

ressalta a importância de: 

 

Observar os seguintes limites: dívida consolidada e mobiliária; operações de 
crédito; inclusive por antecipação de receita; inscrição em restos a pagar; 
despesa total com pessoal; 
Cumprir os limites constitucionais relativos à educação e saúde; 
Não estar inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do 
setor público Federal (CADIN);  
Publicar regularmente o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária (RREO). 

 

Após tais comprovações e habilitações, a aprovação do plano de trabalho ou 

programa de trabalho, o convênio ou contrato de repasse é formalizado entre as 

partes, sendo que a eficácia do acordo fica condicionada a sua publicação, pela 

concedente, no Diário Oficial da União. Sobre formalização e publicidade os Art. 44 a 

49 da Portaria Interministerial nº 507/2011, tratam da versão legal conforme consta 

no (Anexo B – 5). 

Em síntese, os convenentes deverão dar ciência da celebração dos 

instrumentos ao conselho local ou instancias de controle social da área vinculada ao 

programa de governo que originou a transferência. O instrumento deverá conter 

cláusula descrevendo os direitos e obrigações das partes, sendo indispensáveis 

constar, o objeto, o cronograma físico-financeiro, a contrapartida, a vigência, etc. 

O Art. 37, da Portaria Interministerial nº 507/2011, (Anexo B – 6), versa sobre 

o Projeto Básico e o Termo de Referência, os quais devem ser apresentados 

conforme prazo determinado no instrumento convênio ou contrato, pela concedente. 
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Figura 2 – Celebração e formalização 

 

Fonte: Schireiler (2013). 

 

 

2.4.3 Execução 

 

 

É a fase de realização das metas previstas no plano de trabalho aprovado. 

Salienta-se que os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, fiscalização, prestação de contas e informações acerca de 

tomada de contas especial dos convênios serão realizados no SICONV e os que não 

possam ser realizados, também serão nele registrados (BRASIL, 2013, p. 11).  

Esta fase recebeu implementações com o Decreto nº 7.641, de 12 de 

dezembro de 2011, o qual determina no seu artigo 3º, parágrafo único que: 

 

Considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da 
ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria 
ou contrato de repasse encaminhado virtualmente pelo SICONV ao Sistema 
Integrado de Administração Financeira - SIAFI, mediante autorização do 
Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos 
previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio 
SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do 
beneficiário final da despesa. 

 

A nova sistemática, segundo Schireiler (2013), proporciona transparência no 

processo de execução financeira, agilidade na prestação de contas, controle das 
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fontes de recurso (saldo e retorno a fonte de recurso original), acompanhamento e 

fiscalização, conciliação bancária, acesso às informações pelos órgãos de controle e 

ainda, melhor controle dos recursos públicos.  

Têm-se vários tipos de Ordem Bancária de Transferências Voluntárias - 

OBTV, os quais são operacionalizados através do Sistema SICONV, quais sejam: 

OBTV para Tributos, para fornecedor, para convenente, para aplicação em 

Poupança, para Cambio e também para devolução para o Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

O Art. 52, da Portaria Interministerial nº 507/2011, (Anexo B – 7), regulamenta 

essa fase em que o convênio deverá ser executado em estrita observância às 

cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado 

pagamento de despesas com taxas de administração, servidor integrante do quadro 

de pessoal, alteração do objeto, realizar despesas em data anterior e posterior a 

vigência, dentre outras. 

Quanto à liberação de recursos pela concedente deve obedecer ao 

cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho ou programa de trabalho e 

estar de acordo com as fases ou etapas de execução do objeto (BRASIL, 2013). 

O Art. 54, da Portaria Interministerial nº 507/2011, regulamenta sobre: 

 

A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto 
no Plano de Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou 
etapas de execução do objeto do instrumento.  
§ 1º Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica 
do convênio exclusivamente em instituições financeiras controladas pela 
União e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão 
obrigatoriamente aplicados:  
I - em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e  
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de 
mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização 
estiver prevista para prazos menores;  
§ 2º Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser 
aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de 
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  
§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado 
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo 
convenente.  
§ 4º As contas referidas no § 1º serão isentas da cobrança de tarifas 
bancárias.  
Art. 55. Para recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente 
deverá:  
I - comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que, se financeira, 
deverá ser depositada na conta bancária específica do instrumento em 
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, 
ou depositada na Conta Única do Tesouro Nacional, na hipótese do 
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convênio ou contrato de repasse ser executado por meio do Sistema 
Integrado de Administração Financeira - SIAFI;  
II - atender às exigências para contratação e pagamento previstas nos arts. 
56 a 64 desta Portaria; e  
III - estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho. 

 

Sobre a movimentação dos recursos e aplicação no mercado financeiro, 

Brasil (2013, p. 10), informa que os recursos, tanto os da União quanto os da 

Contrapartida, serão depositados em conta específica e enquanto não forem 

utilizados na execução dos instrumentos deverão ser aplicados no mercado 

financeiro, obedecidas as seguintes regras: 

 

a) Em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; 
b) Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de 
mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando sua 
utilização estiver prevista para prazos menores. 

 

E, quanto aos rendimentos de aplicação financeira, Brasil (2013, p. 10), 

conceitua como sendo aqueles obtidos pela aplicação dos recursos dos convênios, 

contratos de repasse, em caderneta de poupança ou fundo de aplicação financeira 

de recursos de curto prazo e poderão ser utilizados obrigatoriamente no objeto 

pactuado, estando sujeitos às mesmas regras e condições para prestação de 

contas. 

Para aquisição de bens e serviços comuns, os Estados o Distrito Federal e os 

Municípios que receberem recursos da União, estão obrigados a observar as 

disposições contidas na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. Será 

obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e do 

regulamento previsto no Decreto nº 5.450/2005, sendo utilizada preferencialmente a 

sua forma eletrônica. A inviabilidade da utilização de pregão na forma eletrônica 

deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente do convenente. 

Quanto aos Pagamentos, decorrentes das contratações e aquisições 

realizadas pelas concedentes, e convenentes, deverão obrigatoriamente, ser 

efetuados no SICONV, por meio da Ordem Bancária de Transferências Voluntárias – 

OBTV, isso para os convênios e contratos de repasse assinados a partir de 2013, os 

demais, permanecem no antigo sistema. 
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Nesse aspecto, o Art. 64, da Portaria Interministerial nª 507/2011, (Anexo B – 

8) regulamenta sobre liberações, bloqueios, formas de pagamentos, conforme fases 

e etapas, sendo que os recursos devem ser mantidos em conta especifica e 

utilizados somente para o pagamento de despesas previstas no plano de trabalho. 

A etapa, Acompanhamento e Fiscalização, possibilita à concedente aferir 

se a execução está sendo realizada de acordo como o estabelecido no instrumento 

celebrado, respeitando as regras estabelecidas na legislação. Esse procedimento 

será feito por um representante da concedente, especialmente designado e 

registrado no SICONV, o qual anotará todas as ocorrências relacionadas à 

consecução do objeto e, caso observe eventuais falhas, adotará todas as medidas 

necessárias a sua regularização.  

Neste sentido os Art. 65 a 71, com seus parágrafos e incisos, da Portaria 

Interministerial nº 507/2011, (Anexo B – 9), regulamentam o acompanhamento e a 

fiscalização das ações previstas no convênio e ou contrato de repasse e seu 

respectivo plano de trabalho, para garantir a regularidade dos atos praticados e o 

cumprimento do objeto. 

 

 

Figura 3 – Execução de convênios e contratos 

 

 

 

Fonte: Schireiler (2013) 

 

 

OBTV 
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2.4.4 Prestação de contas 

 

 

No que concerne à prestação de contas, Meirelles (1988 apud 

MARRAMARCO, 2008), é um múnus público que todo administrador público, agente 

político ou simples funcionário tem de prestar contas de sua gestão. Tal dever não 

se refere apenas ao dinheiro público, mas também a todos os atos de governo e de 

administração, como não cabe somente aos administradores de órgãos públicos, 

mas também aos entes paraestatais e os particulares que recebam subvenções 

estatais.  

O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19/1998, estabelece sua obrigatoriedade para qualquer 

pessoa 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”. 

Brasil (2013, p. 12) faz constar que a prestação de contas é a última fase do 

convenio ou do contrato de repasse e tem como objetivo demonstrar a correta e 

regular aplicação dos recursos, na forma indicada pela legislação, num prazo de até 

60 dias contados após o encerramento da vigência ou da conclusão da execução do 

objeto. Tal procedimento deverá ocorrer no SICONV e para os contratos e convênios 

assinados a partir de 2013, conforme a nova funcionalidade determinada pelo 

Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011, Ordem Bancária de Transferência 

Voluntária – OBTV. 

A prestação de contas no SICONV está regulamentada através da Portaria 

Interministerial nº 507/2011, Art. 72, 73, 74, 75 e 76 com seus respectivos incisos e 

parágrafos, (Anexo B – 10), os quais tratam do prazo para apresentação da 

prestação de contas, recolhimento dos saldos, lançamento das informações no 

SICONV, notificações sobre irregularidades e falta de apresentação da prestação de 

contas nos prazos previstos e abertura de Tomada de Contas Especial. 
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Figura 4 – Prestação de contas 

 

Fonte: Schireiler (2013). 

 

 

Quanto a Tomada de Contas Especial, a Portaria Interministerial nº 

507/2011, através de seu Art. 82, formaliza os aspectos legais sobre Tomada de 

Contas Especial, fazendo constar que “é um processo devidamente formalizado, 

dotado de rito próprio, que objetiva apurar os fatos, identificar os responsáveis e 

quantificar o dano causado ao erário público, com o objetivo de seu imediato 

ressarcimento”. 

A instauração da Tomada de Contas Especial – TCE enseja a inscrição do 

convenente como inadimplente no SICONV, o que caracteriza a restrição ao 

recebimento de novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento 

Fiscal e da Seguridade Social da União por meio de convênios e contratos de 

repasse, conforme consta em Brasil (2013, p. 12). Os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 

6º do Art. 82 da Portaria Interministerial nº 507/2011 (Anexo B – 11) versam sobre as 

formalidades da instauração de TCE e as sanções que o convenente sofrerá. 

 

 

2.5 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 

Segundo Biazzi, Muscat e Biazzi (2011), ao longo das últimas duas décadas, 

o setor público viu-se sob maior pressão para melhorar seu desempenho e 

demonstrar maior transparência e avaliação de resultados. Historicamente, o setor 

público brasileiro apresenta uma estrutura departamental e burocrática, o que 
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dificulta a coordenação das atividades e diminui a eficiência e a eficácia de seus 

serviços.  

Há evidências, no entanto, de que os projetos de melhoria devem ser 

adaptados ao contexto do setor público (ONGARO, 2004; BROWN; WATERHOUSE; 

FLYNN, 2003; GULLEDGE JUNIOR; SOMMER, 2002), devido à existência de 

características específicas deste setor, como sua cultura organizacional peculiar, 

aspectos políticos e ambientes burocratizados. A cultura organizacional do setor 

público enfatiza a estabilidade e a burocratização do trabalho, aspectos que 

dificultam a implantação de processos orientados para resultados e para o cliente-

cidadão.  

Segundo Flores (2014), na gestão, seja no setor público ou na iniciativa 

privada, o elemento mais importante são as pessoas. Os comportamentos 

individuais das pessoas produzem um conjunto de crenças que, somadas, forma o 

que se denomina cultura organizacional. Por isso, nos processos de mudanças, é 

muito importante o gestor considerar as pessoas e a cultura organizacional. 

Existem outras características do setor público que exercem influência sobre 

programas de melhoria ou qualquer programa de mudança (McADAM; DONAGHY, 

1999). Entre elas, podem-se citar: 

- mudanças de direção política periódica, podendo ser drásticas; 

- interesses políticos, muitas vezes enfatizando mudanças de curto prazo;  

- sobreposição de iniciativas, muitas vezes criadas em períodos políticos 

diferentes.  

As evidências sugerem que, se não se considerar a estrutura, a burocracia, o 

ambiente político de organizações públicas e outras características específicas do 

setor, iniciativas de aperfeiçoamento podem vir a falhar. Constata-se, portanto, que 

os modelos de aperfeiçoamento devam ser adaptados ao contexto do setor público. 

 

 

2.5.1 Conceito de processo 

 

 

Numa visão ampla e geral, um processo pode ser definido como um conjunto 

de atividades que transformam recursos ou entradas (materiais, mão de obra, 

informação, recursos financeiros, etc.) em resultados ou saídas (bens ou serviços). 
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Segundo Davenport (1993 apud BIAZZI; MUSCAT; BIAZZI, 2011), um 

processo pode ser definido como um conjunto de atividades estruturadas e medidas, 

destinadas a resultar num produto especificado para um determinado cliente ou 

mercado.  

Particularizando o processo para dentro da empresa, podemos dizer que é 

uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com 

um começo, um fim e entradas e saídas claramente identificadas. Harrington (1991, 

p. 9) ressalta a agregação de valor, definindo processo como [...] “qualquer atividade 

ou grupo de atividades que recebe um insumo, agrega-lhe valor e fornece um 

produto ou uma saída a um cliente interno ou externo”. 

Segundo Ferreira (2009, p. 8), a gestão pública, por sua vez, para ser 

excelente tem que ser legal, impessoal, moral, pública e eficiente, ou seja, dar 

ciência, fazer cumprir os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficácia. 

Conforme Biazzi (2007, p. 3), os processos organizacionais podem ser 

agrupados em três categorias:  

 

1) Processos operacionais - processos que criam, produzem e fornecem 
bens ou serviços que os clientes desejam, ou seja, processos relacionados 
às atividades-fim.  
2) Processos de decisão - processos cujos resultados são decisões que se 
referem aos processos operacionais, visando comandá-los.  
3) Processos administrativos - processos que dão suporte à realização dos 
processos operacionais e dos processos de decisão. Processos 
operacionais, de decisão e administrativos apresentam várias 
características em comum. Todos envolvem sequências de atividades 
ligadas e interdependentes, que, em conjunto, transformam entradas em 
saídas; possuem início e fim, com limites que podem ser definidos com 
razoável precisão; possuem clientes, que podem ser internos ou externos à 
organização. As diferenças entre eles estão na natureza das saídas.  

 

Na gestão pública, em que pese às características específicas do setor, 

como: os aspectos legais, a impessoalidade, a moralidade, a departamentalização, a 

burocracia, é indispensável, para o bom desenvolvimento das ações praticas, os 

processos: operacionais, de decisão e os administrativos, para que, no final, os 

clientes, representados no setor público pelos cidadãos e a sociedade como um 

todo, tenham na saída, um produto (bens e ou serviços), com qualidade, o que 

envolve uma rede de serviços eficientes e eficazes. 

 



37 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A Metodologia segundo Lopes (2011), na fase do projeto, sequencia os 

procedimentos do pesquisador na realização da pesquisa, enquanto que no relatório 

demonstra o percurso das ações para se chegar aos resultados da pesquisa. 

Essa pesquisa pode ser definida como um estudo de caso, que caracteriza o 

relevante e significativo estudo de um assunto, de forma que seja possível o 

conhecimento detalhado e compreensivo sobre o tema (GIL, 1999). O presente 

estudo beneficia-se de teorias regimentais e ações praticadas para possibilitar uma 

análise a respeito da situação problema (YIN, 2001). 

Quanto aos objetivos e procedimentos, segundo (GIL, 2007 apud ZANELLA, 

2009, p. 79) é uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, onde, através da 

pesquisa bibliográfica (livros, legislação e normatizações) e documental (processos 

de habilitação, execução e prestação de contas dos convênios em execução no 

município), será possível uma maior familiaridade com o problema, a fim de 

possibilitar a identificação dos fatos e a respectiva análise.  

Sobre a forma de abordagem, será uma pesquisa qualitativa descritiva, pois 

as informações não serão quantificáveis, isto é, não serão utilizados dados 

estatísticos na análise (RICHARDSON et al., 2007 apud ZANELLA, 2009). 

Sobre o plano de coleta de dados, serão utilizados os dados secundários, ou 

seja, pesquisa documental, em relatórios, normas legais e o passo a passo para a 

execução dos convênios através do Sistema de Convênios – SICONV (GIL, 2007 

apud ZANELLA, 2009). 

E para finalizar será realizada uma análise de como acontece a gestão na 

operacionalização de convênios e contratos no município de Ijuí e a sugestão de 

reorganizar a estrutura organizacional do poder executivo, para melhorar o suporte 

técnico e o acompanhamento na execução dos recursos, e assim, obter melhores 

resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A seguir passamos a descrever como ocorrem as atividades de habilitação, 

execução e prestação de contas no Município de Ijuí, a partir da implantação em 

2008 do Sistema de convênios-SICONV. Na sequência faremos uma análise e 

sugestões de uma nova estrutura de gestão operacional para execução de 

convênios e contratos de repasse com o objetivo de otimizar os resultados e obter 

maior eficiência/eficácia nos resultados. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS/CONTROLES ADOTADAS PELO MUNICÍPIO NA 

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS/CONTRATOS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO EM 

2008 DO SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV 

 

 

O recebimento de recursos através de transferências voluntárias, a partir do 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria 

Interministerial nº 127/2008, a qual foi revogada pela Portaria Interministerial nº 

507/2011 e complementado pelo Decreto nº 7.641/2011, que instituiu a Ordem 

Bancária de Transferência Voluntária – OBTV, conforme se pode observar no 

embasamento teórico, alterou significativamente a forma de receber, executar e 

prestar contas dos recursos recebidos através de convênios e contratos de repasse. 

Pois, com a implementação do sistema SICONV, os órgãos concedentes – 

Ministérios disponibilizam através do Portal SICONV, a relação de suas políticas e 

programas para que os Municípios selecionem o programa que atenda suas 

demandas e proceda a apresentação de propostas, que se aprovadas, desencadeia 

a formalização (plano de trabalho, o ato formal de emissão do convênio e ou 

contrato de repasse, com a respectiva publicação no Diário Oficial da União - DOU e 

lançamento no SIAFI), para então, possibilitar a execução descentralizada dessas 

ações, a nível municipal. 

O objetivo do presente estudo é analisar as rotinas realizadas pela gestão 

administrativa e financeira do município, para atender as previsões legais e o 

Sistema de Convênios – SICONV, na execução de convênios e contratos de repasse 
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e sugerir, a partir dessas constatações, as mudanças necessárias para otimizar os 

resultados. Assim, primeiramente demonstra-se através de uma descrição, como 

ocorrem as ações para a captação desses recursos junto ao governo federal, nas 

fases de apresentação da proposta, celebração, execução e prestação de contas. 

A Lei Municipal nº 5743, de 22 de Março de 2013, conforme seu art. 1º 

estabelece a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo 

do Município de Ijuí e determina as competências gerais dos órgãos que a 

compõem. 

O desenvolvimento de suas funções obedece a um processo permanente e 

contínuo de planejamento, sob a coordenação superior do Poder Executivo, com a 

participação direta do cidadão e das associações representativas da sociedade, 

visando à promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural do Município. 

O Art. 4º da Lei nº 5743/2013, trata da estrutura administrativa do Município 

de Ijuí, a qual é constituída da seguinte forma: 

I – Gabinete do Prefeito (integrado pelos Gabinetes do Vice-Prefeito e da 

Primeira-Dama); 

II – Secretaria Municipal de Governo; 

III – Secretaria Municipal de Administração; 

IV – Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana; 

V – Secretaria Municipal da Fazenda; 

VI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

VII – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

VIII – Secretaria Municipal de Educação; 

IX – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 

X – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito;  

XI – Secretaria Municipal de Saúde; 

XII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

XII – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo; 

XIV – Secretaria Municipal de Habitação. 

O parágrafo 2º do Art. 4º da Lei nº 5743/2013, faz constar que as secretarias 

municipais são órgãos de hierarquia superior, que tem por finalidade planejar, 

coordenar, fiscalizar, executar, controlar e orientar a ação governamental do Poder 

Executivo Municipal e a estrutura administrativa é subdividida internamente em 
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unidades administrativas, formadas por: I – Coordenadorias. II – Núcleos e III – 

Serviços. 

A partir desse embasamento da estrutura organizacional do Município, passa-

se a descrição sequencial das ações nas respectivas unidades administrativas, onde 

ocorrem a apresentação e encaminhamento da proposta, celebração e formalização, 

execução e prestação de contas através do Sistema de convênios - SICONV. 

A apresentação da Proposta, a celebração e a formalização do convênio ou 

contrato de repasse é realizado através da Coordenadoria de Projetos, órgão ligado 

ao Gabinete do Vice-Prefeito que tem como unidades administrativas os serviços de 

assessoria técnica, acompanhamento e execução de projetos. Tais atividades estão 

sob a responsabilidade de um coordenador de convênios e contratos, cargo de 

confiança - político, sem especialização na área de gestão, e um engenheiro civil, 

responsável pela apresentação, formatação e fiscalização dos projetos que 

envolvem obras e serviços de engenharia. 

A fase de Execução do Convênio ou Contrato de Repasse, isto é, após 

assinatura, publicação e registro no SIAFI, é realizada através das secretarias 

municipais, de acordo com a área de atuação e o objeto pactuado, como por 

exemplo, se o objeto for reperfilamento asfáltico da rua X, a secretaria responsável 

pela locação de recursos do convênio e a respectiva contrapartida em seu 

orçamento é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Transito. 

Assim, a partir do recebimento do Convênio ou Contrato de Repasse, acompanhado 

do respectivo plano de trabalho, a secretaria, através de seu núcleo administrativo, 

deve revisar a alocação dos recursos no orçamento e emitir a requisição contendo 

os materiais, equipamentos ou obras a serem licitados para dar cumprimento do 

objeto previsto no convênio, observando sempre o valor conveniado e a 

contrapartida, o objeto, os prazos para a execução, conforme determina a legislação 

e os aspectos formais inerentes ao processo.  

A fase de execução fica sob a responsabilidade da secretaria de origem, 

porém as ações de licitação, contrato com a empresa vencedora do certame, 

empenho, liquidação e pagamento e prestação de contas ocorrem através da 

Secretaria Municipal da fazenda. 

O lançamento dessas etapas no SICONV, conforme prevê a legislação, para 

os convênios e contratos de repasse assinados no período entre 2008 e 2012, antes 

da OBTV, cuja operacionalidade teve seu início para os convênios assinados a partir 
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de 2013, esses lançamentos ocorriam todos, após o ciclo completo da execução, 

quando os documentos pagos eram recebidos no Núcleo de Prestação de Contas 

(unidade administrativa ligada à secretaria municipal da fazenda), o qual procede 

todos os lançamentos no SICONV, (licitação, contrato de prestação de serviço, 

liquidação, pagamento). Na sequencia, a emissão dos relatórios de execução, o 

envio para a análise do fiscal concedente, o recolhimento dos saldos e a 

formalização da prestação de contas e, novamente o envio para análise e parecer 

final da concedente. 

Os convênios e contratos de repasse assinados a partir de 2013 devem 

seguir as normas determinadas pelo Decreto nº 7.641/2011, que institui a Ordem 

Bancária de Transferência Voluntária – OBTV, com seu conjunto de novas 

funcionalidades no SICONV, que proporciona maior transparência no processo de 

execução financeira, maior agilidade na prestação de contas e maior controle dos 

recursos públicos oriundos de transferências voluntárias da União. 

Com a melhoria do Sistema SICONV, através da OBTV, as ações devem 

ocorrer em tempo real, ou seja, os lançamentos no Sistema, de todas as fases 

(licitação, contratos, liquidação), precisam ser realizados em tempo real, para 

possibilitar o pagamento que deverá ocorrer diretamente através dos diversos tipos 

de OBTV para (fornecedor, tributos, cambio), e enviado para o SIAFI, que procederá 

a liberação diretamente da conta do fornecedor. Assim, a OBTV, faz a amarração 

que faltava no sistema SICONV, com relação à transparência e tempo real do uso 

dos recursos públicos, as ações de execução e a oferta dos bens e serviços para os 

cidadãos e a sociedade de uma forma geral, que pode acompanhar via sistema, o 

desenvolvimento de todo o processo de obras ou serviços produzidos com recursos 

da União através de Transferências Voluntárias.  

Sucintamente, envolve – se na captação do recurso, execução e prestação de 

contas, o Gabinete do vice-prefeito, a secretaria que se identifica com o objeto do 

convênio (melhorias da infraestrutura básica, assistência social, cultura, esporte, 

agricultura), a Secretaria Municipal do Planejamento, (locação dos recursos nos 

orçamentos, PPA, LDO, LOA, da respectiva secretaria executora do convênio), a 

Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de Compras Patrimônio 

e Administração de Materiais (processos de licitação e inserção dos bens no 

patrimônio municipal), a Coordenadoria de Contabilidade (contabilização das 

receitas e despesas, formalização do empenho, bem como sua liquidação), Núcleo 
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de tesouraria (pagamento dos empenhos com as respectivas contas bancárias, 

conforme o convênio ou contrato de repasse), e o Núcleo de Prestação de Contas 

(onde são recebidos os documentos originais da despesa após o pagamento, os 

extratos bancários e, a partir destes, realizado todos os lançamentos no SICONV: 

licitação, contrato de prestação de serviço e seus aditivos, liquidação, pagamentos e, 

finalmente a prestação de contas propriamente dita, a formatação do processo físico, 

protocolo e arquivamento, para disponibilização dos órgãos fiscalizadores e 

sociedade de uma forma geral).  

Com a instituição da Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV, o 

Município, automaticamente precisa se adequar às novas normas e delegar para 

que os respectivos núcleos responsáveis pela execução procedam aos devidos 

lançamentos no SICONV, em tempo real, para possibilitar o andamento sequencial 

das etapas previstas e o consequente pagamento. Dessa forma, o Núcleo de 

Prestação de contas, cumprirá efetivamente sua função, sem precisar se envolver 

com os lançamentos relativos à fase de execução já realizada e com a constatação 

de irregularidades após as previsões de tempo para tais regularizações. 
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Figura 5 – Práticas/atividades execução de convênios/contratos 
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4.2 ANÁLISE E SUGESTÃO DE UMA NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO 

OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE 

 

 

Na sequência do estudo, faz-se uma análise, com alguns exemplos 

ilustrativos, da maneira como o município operacionaliza a execução e a prestação 

de contas, dos recursos oriundos de transferências voluntárias, através de suas 

unidades administrativas, Coordenadorias, Núcleos e Serviços. 

A forma de arrecadação e distribuição das receitas que configuram a gestão 

orçamentária no Brasil hoje, e o apertado orçamento municipal, versos as altas 

demandas por melhorias nas infraestruturas urbanas, mostram como alternativa para 

os municípios, o recebimento de recursos a fundo perdido do governo federal, 

através de transferências voluntárias, para desenvolver projetos de melhorias em 

áreas necessárias. 

No entanto, a captação de recursos federais, através de transferências 

voluntárias, envolve uma carga pesada, como se viu na revisão teórica, de normas e 

regras instituídas pela Constituição Federal de 1988, e a Lei complementar nº 101 

de 04/05/2000, que estabelece instrumentos de Planejamento de ação 

governamental e o dever de prestar contas à sociedade de forma transparente, da 

destinação dos recursos gastos, demonstrando o cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidas.  

Segundo Marramarco (2008) e conforme o Art. 23, da CF/1988, as 

transferências voluntárias podem implementar ações de competências comuns entre 

os entes federados, e, os instrumentos utilizados são o convênio e o contrato de 

repasse que permite a realização do interesse público, para descentralizar atividades 

e desenvolver projetos que visem o bem comum. 

Assim, o Decreto nº 6.170/2007, que dispõe sobre as normas para 

transferências voluntárias, institui o Sistema de Convênios SICONV e a Portaria 

Interministerial nº 507/2011, regulamenta todos os procedimentos legais 

indispensáveis. Nesse contexto, a complexa legislação e tramitação documental 

exigem dos profissionais responsáveis pela operacionalização e uso desses 

recursos, amplo domínio de conhecimento na área de gestão pública, e, 

profissionalismo a cerca das ações a serem desenvolvidas para o atingimento do 

objeto previsto, bem como, a disponibilização desses benefícios em prol do bem 
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comum, dentro do menor tempo e custo possível, de forma que a eficiência e a 

eficácia sejam perceptíveis pelos beneficiados, através da visível qualidade e 

durabilidade do produto, ou obra construída, e ainda, que essas ações, não 

ocasionem prejuízos ao erário público, em função da inobservância da legislação e 

incorreções na execução das atividades previstas, conforme prevê o Art. 82 e seus 

incisos, da Portaria Interministerial nº 507/2011. 

Quando se descreve as rotinas através das diversas unidades administrativas 

do município não são relatados os problemas e entraves na sequencia do processo.  

Porém, essa situação é verificada, quando o processo é iniciado, pela falta de 

encaminhamentos corretos e em tempo hábil, por parte da coordenação de 

convênios e contratos, que não realiza um diagnóstico da situação real e não estima 

com a máxima exatidão possível, as metas, etapas, orçamentos, prazos, no projeto 

e plano de trabalho, os quais respaldam as cláusulas do Convênio. A secretaria 

responsável pela execução, que não nomeia um servidor responsável e habilitado 

tecnicamente para coordenar e supervisionar junto às diversas unidades 

administrativas, pelas quais o processo perpassa na fase de execução. Observa-se, 

que as ações são isoladas, e sem o devido acompanhamento que o processo exige, 

pois, segundo Ferreira (2009), a gestão pública para ser excelente tem que cumprir 

os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficácia. Assim, considerando 

a extensa lista de exigências legais a ser cumprido, o setor público, segundo Biazzi, 

Muscat e Biazzi (2011), precisa melhorar seu desempenho e demonstrar maior 

transparência e avaliação de resultados. Porque do contrário, além do custo 

operacional com retrabalhos, o município poderá, e isso tem acontecido, devolver 

parcial ou integralmente esses recursos recebidos, com juros e correção monetária, 

ficar inadimplente junto ao Cadastro de Inadimplência - CADIN e Sistema Integrado 

de Administração Financeira - SIAFI, impossibilitado de receber inclusive as 

transferências legais, e ainda sofrer a abertura de Tomada de Contas Especial, 

conforme prevê o Art. 82, da Portaria Interministerial nº 507/2011. Portanto, a forma 

como o Município operacionaliza essas ações, tem gerado uma série de 

inconsistências, atrasos, e prejuízos pode-se dizer assim, considerando que cerca 

de 70% (setenta) por cento dos convênios assinados, não são executados dentro 

dos prazos previstos, determinando na maioria das vezes o aumento significativo da 

contrapartida do município, para o cumprimento do objeto previsto. (Portaria 

Interministerial nº 507/2011, Art. 82, Inciso II, letra a- inexecução total ou parcial do 
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objeto pactuado). Para ilustrar com exemplo, o Contrato nº 301.670-73/2009, 

Proposta no SICONV nº 046466/2009 (com esse número, qualquer cidadão, tem 

acesso às informações desse contrato no SICONV), assinado em 30/12/2009, com o 

Ministério das Cidades – MC, através da Caixa Econômica Federal, para o 

recebimento de recursos na ordem de R$196.400,00 (cento e noventa e seis mil, e 

quatrocentos reais), e contrapartida de R$ 20.600,00 (vinte mil, e seiscentos reais), 

para Reperfilamento e revestimento de pavimentação asfáltica sobre a 

pavimentação de pedra irregular em ruas de Ijuí, num total de 9.360,00 m². A 

homologação do processo licitatório, somente ocorreu em 14/09/2010, portanto, 

quase um ano após a assinatura do contrato de repasse com a concedente. A 

assinatura do contrato de prestação de serviço, em 03/11/2010, com previsão de 30 

(trinta) dias para a execução das obras de pavimentação asfáltica. Esse atraso, 

conforme análise documental ocorreu por vários fatores, dentre eles, habilitação 

(documentos e projetos) do município junto ao órgão concedente, o que ocasionou 

atraso na liberação dos recursos; tramites burocráticos internos, sem os devidos 

acompanhamentos, (falta de previsão orçamentária, necessidade de autorização 

legislativa para suplementar os valores recebidos). Assim, a morosidade, somada às 

incorreções no planejamento das despesas do projeto, gerou um aumento 

substancial na contrapartida, que passou do valor inicial de R$ 20.600,00 (vinte mil e 

seiscentos reais), para o valor final de R$ 97.132,56 (noventa e sete mil, 132 reais e 

cinquenta e seis centavos), para que o objeto fosse cumprido. Observa-se que a 

causa principal, a origem dos problemas, está na apresentação da proposta, do 

plano de trabalho e assinatura do contrato, que é realizado sem as previsões e 

encaminhamentos necessários ao bom andamento do processo. As consequências, 

aumento substancial da contrapartida, necessidade de ampliar as vigências do 

contrato com o Ministério (vigência inicial: 31/12/2010, vigência final: 30/10/2011), e 

a empresa prestadora de serviço, aumento dos tramites burocráticos, retrabalhos e 

atraso na entrega das melhorias para a sociedade. 

Outro exemplo selecionado, conforme quadro abaixo demonstra a falta de 

diagnóstico, planejamento e gestão. 
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Quadro 2 – Exemplo: falhas execução contratos de repasse 
Proposta 

SICONV nº 
Contrato 

Repasse nº 
Objeto Valor Contr 

Valor 
Contrap. R$ 

Data do 
Recebim. 

Rendimentos 
no período R$ 

Data e Valor 
Devolvido R$ 

017699/2008 279.35808/2008 Equip. Micro 
Destilaria 

Álcool 

115.000,00 
50.0000,00 

03/06/2009 
24/11/2009 

9.311,56 21/03/2013 
124.311,56 

111355/2009 306.98036/2009 Equipamentos 
Apoio 

Agroindustria 

150.000,00 
20.000,00 

05/11/2010 
10/11/2010 

27.245,07 21/03/2013 
177.245,07 

050038/2009 310.35216/2009 Adequação 
Espaço para 
Instalação 

Micro 
Destilaria 

Álcool 

100.000,00 
30.000,00 

05/07/2011 
Não 

depositada 

10.698,40 21/03/2013 
110.698,40 

TOTAIS   465.000,00  47.255,03 412.255,03 

Fonte: Documentos do arquivo do Núcleo de Prestação de Contas (2013). 

 

 

As Propostas nº 017699/2008, 111355/2009 e 050038/2009, cujos respectivos 

Contratos de Repasse, assinados com o Ministério de Desenvolvimento Agrário-

MDA, através da Caixa Econômica Federal, para o recebimento de recursos na 

ordem de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), e contrapartida de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a instalação de uma Micro Destilaria de Álcool 

no município de Ijuí, demonstram a falta de diagnóstico e planejamento que 

contemplem as reais necessidades, possibilidades e etapas a serem cumpridas para 

que os objetivos sejam atingidos e a população alvo beneficiada. O Município 

pretendia instalar uma Micro Destilaria de Álcool e diversificar as culturas agrícolas, 

porém não verificou se os agricultores tinham interesse em produzir a cana de 

açúcar, a viabilidade econômica. As propostas para o recebimento de recursos 

iniciaram pela aquisição de equipamentos, ao invés da adequação do espaço para a 

instalação dos equipamentos. As consequências, passaram-se quase quatro anos 

do recebimento do primeiro recurso e nenhuma ação foi realizada no Município, os 

recursos foram devolvidos integralmente, acrescidos dos rendimentos, num total de 

R$ 412.255,03 (quatrocentos e doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e três 

centavos) na data de 23/03/2013. Em que pese o município não fazer uso dos 

recursos, inviabilizou a possibilidade desses recursos atender demandas de outros 

municípios brasileiros. 

Prosseguindo a análise, após a conclusão de todas as fases da execução, os 

documentos originais são recebidos no Núcleo de Prestação de Contas, para o 

fechamento e conclusão do processo, ou seja, para os convênios assinados entre 

2008 e 2012, será lançado no Sistema de convênios SICONV, o processo de 
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licitação e contratos de prestação de serviços e aquisições, com a respectiva 

digitalização e anexo da documentação comprobatória, a liquidação e o pagamento, 

também com a digitalização e anexo dos comprovantes (notas de empenho, notas 

fiscais, retenções de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Imposto sobre 

Serviço de Qualquer Natureza - ISS, documentos bancários, Transferência 

Eletrônica disponível - TED, Transferência eletrônica de Valores - TEV, de 

pagamento). É exatamente nesta fase, que são constatadas as inconsistências 

ocorridas na execução, que vão desde, a falta de lançamento no sistema SICONV, 

pelo Coordenador de Convênios e Contratos da unidade administrativa de serviços 

de assessoria técnica, acompanhamento e execução de projetos, ligado ao gabinete 

do vice-prefeito, dos termos aditivos que prorrogou a vigência, que alterou o valor da 

contrapartida, da falta dos aditivos de prorrogação de prazo com a empresa 

prestadora de serviço, dos prazos concedidos para empresa, sem o respaldo legal 

da ampliação da vigência pela concedente, das solicitações de correção de valores 

pela empresa prestadora de serviço, sem a devida locação de recurso e ampliação 

do valor da contrapartida, através da emissão do respectivo termo aditivo pelo órgão 

concedente.  

A de se salientar, que, de acordo com o que prevê o Art. 50, da Portaria 

Interministerial nº 507/2011, a convenente precisa solicitar formalmente e com 

justificativa, para a concedente, no Sistema SICONV, com 30 (trinta) dias de 

antecedência do término da vigência, bem como as alterações de valores da 

contrapartida e uso dos rendimentos.  

Dessa forma, na fase de prestação de contas e para possibilitar o 

cumprimento das cláusulas conveniadas e a legislação vigente, o Núcleo de 

prestação de contas procura orientar os ajustes que são possíveis ainda realizar.  

São atos formais para diminuir as possibilidades de reprovação da prestação 

de contas, ou seja, de reprovação da execução inconsistente e adversa à legalidade. 

Sobre o ato de prestar contas, o parágrafo único do art. 70 da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, estabelece sua 

obrigatoriedade para qualquer pessoa 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”. E o Art. 72 da 

Portaria Interministerial nº 507/2011, dispõe que o órgão ou entidade que receber 
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recursos na forma estabelecida nesta Portaria estará sujeito a prestar contas da sua 

boa e regular aplicação. 

Paralelamente aos erros formais, também ocorrem os atrasos para entregar à 

sociedade, as obras e serviços, objeto do convenio e ou contrato de repasse. E, há 

de se salientar ainda, a baixa qualidade das obras e serviços, evidenciando a falta 

ou a precária fiscalização, acompanhamento e controle por parte do proponente 

executor e também pela concedente que deveria acompanhar e fiscalizar durante e 

após a conclusão das obras e serviços. Nesse contesto o Art. 65, parágrafos, 1º, 2º 

e 3º, da Portaria Interministerial nº 507/2011, determina que a execução deva ser 

acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos a plena 

execução do objeto, responsabilizando-os pelo acompanhamento e fiscalização, por 

ação de omissão, obstáculo na atuação da concedente, e a sujeição à 

responsabilidade administrativa, civil e penal, respondendo o convenente pelos 

danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio. 

Essa realidade, sobre os descasos e os resultados negativos com o uso do 

dinheiro público, não ocorre somente no Município de Ijuí, pois, ouvimos relatos 

diários na imprensa falada e escrita, sobre obras inacabadas, superfaturadas, de má 

qualidade. E, de outro lado, a comunidade esperando as melhorias e benefícios, 

pelos quais já pagou com o recolhimento das altas taxas de impostos cobrados pelo 

governo. 

A legislação existe, e preveem penalidades para todos os atos ilegais que 

possam ocorrer na operacionalização e fiscalização do uso dos recursos públicos, o 

que de fato falta é o cumprimento das ações e especialmente das sanções prevista 

no arcabouço legal. 
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Figura 6 – Sugestão nova estrutura de gestão operacional na execução de convênios 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A convivência na vida profissional, enquanto servidora pública, responsável 

pelo Núcleo de prestação de contas, motivou o desenvolvimento desse estudo, 

como forma de aprimorar o conhecimento e fazer uma reflexão sobre como melhorar 

esse processo de aplicação de recursos oriundos de transferências voluntárias e 

assim, obter melhores resultados com maior eficiência e eficácia no uso do dinheiro 

público. 

A sugestão para o Município de Ijuí, quanto à execução de convênios e 

contratos, é a inclusão na sua estrutura organizacional da administração direta, mais 

especificamente junto a Secretaria Municipal da Fazenda ou de Planejamento e 

Regulação Urbana, de uma coordenadoria de gestão de convênios e contratos, com 

uma coordenação geral constituída de servidor público de carreira, desvinculado de 

compromissos e facções políticas, com conhecimento técnico na área de gestão 

administrativa e financeira, para coordenar todas as ações, desde o diagnóstico, 

projeto, proposta, celebração, execução e prestação de contas. Orientar, 

acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar todas as fases de desenvolvimento das 

atividades relativas à aplicação de recursos recebidos através de transferências 

voluntárias. Essa Coordenadoria de gestão de convênios e contratos deve ser 

composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais, servidores públicos do 

quadro de carreira, com especialidade nas áreas de administração e planejamento, 

finanças, engenharia e jurídica, de forma que atenda todas as demandas inerentes à 

gestão de convênios e contratos. 

Quanto à execução, a sugestão é que continue descentralizada, através das 

secretarias, conforme as demandas e o objetivo que se pretende atingir. Porém, em 

se tratando de convênios, a secretaria ficará sob a orientação, acompanhamento e 

fiscalização da coordenadoria de convênios e contratos, que deve manter um 

controle central de todas as propostas e convênios em andamento, as informações 

legais, prazos, prorrogações, aditivos, valores, etc. Ainda nessa fase de execução, a 

sugestão é que a requisição, ponto de partida para o início das ações práticas, seja 

encaminhada da secretaria de origem diretamente para a Coordenadoria de gestão 

de convênios e contratos, para que, essa requisição seja conferida e certificada de 

que está tudo dentro das metas e etapas previstas no plano de trabalho, revisando 
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ainda, classificação orçamentária, valores, as previsões de locação de receita e 

despesa no orçamento da respectiva secretaria, o orçamento das aquisições ou 

obras previstas, se estão de acordo com a proposta lançada e aprovada no 

SICONV. 

Com a proposta de reorganizar a estrutura organizacional do poder executivo, 

para dar um melhor suporte na execução de convênios, acreditamos, com base no 

conhecimento técnico e experiência vivenciada, que os resultados proporcionados 

com recursos da origem de transferências voluntárias, sejam proporcionalmente 

mais eficientes e eficazes para o poder executivo municipal, os cidadãos e a 

sociedade de uma forma geral. 

Para finalizar, deixar registrado, a constatação da complexidade e o tamanho 

do custo operacional, tanto para o governo federal, como para as bases municipais, 

o ato de receber recursos através de transferências voluntárias. E dizer, que seria 

tão mais simples econômico e com resultados mais velozes e objetivos, se ao invés 

de transferências voluntárias, o governo central destinasse um aumento das 

receitas, diretamente nas transferências legais. Sendo assim, esses recursos 

entrariam nos cofres públicos municipais como recursos próprios, e como tal, teriam 

a celeridade e simplicidade na execução orçamentária e financeira desses recursos, 

sem a sobreposição de leis, portarias, normativas e sistemas de informação. 

Espera-se, que essa ideia oportunize uma reflexão, para os estudiosos e 

técnicos repensar a sistemática de concessão de recursos, para as bases municipais 

através de transferências voluntárias, e, vença a forma ágil, econômica e justa na 

distribuição das receitas públicas por parte do governo central. Pois, sabe-se que a 

forma como os recursos são operacionalizados hoje, é antieconômica, não atinge os 

reais objetivos e é utilizada para a manutenção da classe política no poder. 
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