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LEGISLAÇÃO

• CONSTITUIÇÃO FEDERAL
• LEI COMPLEMENTAR 101/00 - LRF
• LEI 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E ALTERAÇÕES
• LEIS ORÇAMENTÁRIAS – PPA, LDO E LOA
• LEI 11.107/05 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS
• LEI 9.637/98 - OS
• LEI 9.790/99 – OSCIP
• LEI 4.320/64 – ORÇAMENTO ANUAL  E CONTABILIDADE PÚBLICA
• DECRETO-LEI 200/67 – ESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL 
• DECRETO 2.829/98 – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS 

PROGRAMAS DE TRABALHO
• DECRETO 93.872/86 – UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS DO 

TESOURO NACIONAL (CAIXA ÚNICO)
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CONTRATOS E CONVÊNIOS 

CONCEITOS

CARACTERÍSTICAS

PRESSUPOSTOS



Conceitos de Aplicações e 
Transferências

O que são aplicações de 
recursos?

O que são transferências de 
recursos?
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Conceitos e Definições 

O que são aplicações de recursos?

Para atender às demandas dos Poderes, seus órgãos e 
entidades, bem como de suas populações por serviços 
públicos, os entes federativos contam, além das 
receitas resultantes da arrecadação dos tributos de sua 
competência e das originárias de seu patrimônio 
(lucros de suas empresas ou aluguéis de imóveis de sua 
propriedade e outros), com as transferências de 
recursos de outros entes. Esses recursos  serão 
aplicados por cada ente de acordo com o planejamento 
constante dos seus instrumentos orçamentários, 
especialmente o orçamento anual.
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Conceitos e Definições 

O que são transferências de recursos federais aos
municípios?

Para atender às demandas de suas populações por
serviços públicos, os municípios contam, além das
receitas resultantes da arrecadação dos tributos de
sua competência (como ISS e IPTU, etc) e das
originárias de seu patrimônio (lucros de suas
empresas ou aluguéis de imóveis de sua propriedade
e outros), com as transferências de recursos
estaduais e federais.
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Conceitos e Definições (cont.)

O que são transferências de recursos federais aos
municípios?

As transferências de recursos federais aos municípios
podem ser classificadas nas seguintes modalidades:

a) constitucionais;
b) legais;
c) do Sistema Único de Saúde (SUS);
d) direta ao cidadão;
e) voluntárias. 
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Conceitos e Definições 

O que são transferências constitucionais?

Aos recursos que a União transfere aos estados e
municípios por determinação da Constituição dá-se o
nome Transferências Constitucionais. São exemplos
desse tipo de transferência:

a) Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – CF art. 
159;
b) Fundo de Participação dos Estados (FPE) – CF art. 159;
c) Transferências para Municípios – Imposto Territorial 
Rural (ITR) – CF art. 158.
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Conceitos e Definições 

O que são transferências legais?

As transferências legais são aquelas previstas
em leis específicas. Essas leis determinam a
forma de habilitação, a transferência, a
aplicação dos recursos e como deverá ocorrer
a respectiva prestação de contas.
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Conceitos e Definições 
O que são transferências destinadas ao sistema único 

de saúde (SUS)?

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende todas as ações e
serviços de saúde estatais das esferas federal, estadual,
municipal e distrital, bem como os serviços privados de saúde
contratados ou conveniados.

As transferências destinadas ao SUS são tratadas
destacadamente por conta da relevância do assunto e não
pelo tipo de transferência, pois a descentralização dos
recursos para as ações e serviços de saúde é concretizada
também por meio da celebração de convênios, de contratos
de repasses e, principalmente, de transferências fundo a

fundo.
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Conceitos e Definições 

No repasse fundo a fundo, os valores
são depositados diretamente do
Fundo Nacional de Saúde aos fundos
de saúde estaduais, do Distrito
Federal e municipais. Os depósitos
são feitos em contas
individualizadas, isto é, específicas
dos fundos.
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Conceitos e Definições 

Transferências diretas ao cidadão?
Compreendem programas que concedem benefício monetário mensal, sob a

forma de transferência de renda diretamente à população-alvo do
programa. Em linhas gerais, cabe ao município a missão de operacionalizar
os programas com ações como seu credenciamento junto ao Governo
Federal, realizar e manter o cadastro das pessoas beneficiadas pelos
programas, instituir os conselhos de controle social dos programas e

outros.

Entre os programas nesta modalidade, destacamos:

- Programa Bolsa Família (que unificou os Programas Bolsa Escola, Bolsa.
- Alimentação, Programa Nacional de Acesso à Alimentação [PNAA] e 
Programa Auxílio-Gás)
- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Fonte: Controladoria 
Geral da União – Gestão de Recursos
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Conceitos e Definições 

O que são transferências voluntárias?

As transferências voluntárias são os repasses 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.

A operacionalização dessas transferências é, em regra,
viabilizada por meio de convênios ou contrato de repasses.
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Conceitos e Definições 
Quais são os instrumentos utilizados nas

transferências de recursos federais?

Os instrumentos utilizados nas transferências de recursos federais aos
municípios são: transferências automáticas, transferências fundo a fundo,
transferências por meio de convênio e transferências por meio de contrato
de repasse. O que vai determinar a forma como as transferências
ocorrerão são os atos normativos que regem cada tipo de transferência.
As principais características de cada forma de transferência são:

a) Transferências Automáticas: são aquelas realizadas sem a utilização de
convênio, ajuste, acordo ou contrato. São realizadas mediante o depósito
em conta corrente específica, para a descentralização de recursos em
determinados programas na área de educação (disciplinadas pela Medida
Provisória nº 2.178-36, de 24/8/2001). Atualmente abrange os seguintes
programas: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa de Apoio a Estados e
Municípios para a Educação Fundamental de Jovens e Adultos (EJA). 14



Conceitos e Definições 
b) Transferências Fundo a Fundo: As transferências fundo a fundo

caracterizam-se pelo repasse, por meio da descentralização, de
recursos diretamente de fundos da esfera federal para fundos da
esfera estadual, municipal e do Distrito Federal, dispensando a
celebração de convênios. As transferências fundo a fundo são
utilizadas nas áreas de assistência social e de saúde.

c) Convênio: disciplina a transferência de recursos públicos e tem
como partícipe órgão da administração pública federal direta,
autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de
economia mista que esteja gerindo recursos dos orçamentos da
União, visando à execução de programas de trabalho, projeto,
atividade ou evento de interesse recíproco com duração certa, em
regime de mútua cooperação, ou seja, com contrapartida do
município, sendo ele co-responsável pela aplicação e pela
fiscalização dos recursos.
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Conceitos e Definições 

d) Contrato de Repasse: instrumento utilizado
para repasse de recursos da União para
estados, Distrito Federal e municípios, por
intermédio de instituições ou agências
financeiras oficiais federais, destinados à
execução de programas governamentais.
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Conceitos e Definições 

CONTRATOS X CONVÊNIOS
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CONTRATOS

• CONTRATO DE DIREITO PRIVADO 

= Acordo de vontades - entre particulares - para criar, modificar ou

extinguir direitos e obrigações.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

= Acordo de vontades - entre um órgão da administração pública e um

particular - para criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações

(prover uma necessidade pública).

(exceção: contratos privados da administração)
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

• Como a administração pública existe para, de acordo com a lei e

nos limites por ela traçados, agir em nome da sociedade, não pode

ser atada ou tolhida na consecução do interesse público.

PRINCÍPIO 
O INTERESSE PÚBLICO PREPONDERA SOBRE O

INTERESSE PRIVADO.

NÃO SIGNIFICA:

- Legitimar a arbitrariedade;

- Supor que a administração pública se encontra fora ou acima do

direito. (Seria desnecessário o contrato);

- Esta preponderância implica na faculdade de a administração

inserir no contrato determinadas cláusulas especiais:

• cláusulas exorbitantes.



20

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

• Acordo de vontades (vínculo jurídico), com interesses
próprios e divergentes, celebrado entre a administração
pública e 3º(s), decorrente de licitação
(dispensa/inexigibilidade), visando prover uma necessidade
pública, constituído de atos unilaterais da administração
(cláusulas exorbitantes) e acordados p/ partes.

• ENCERRAMENTO (prazo) OU RESCISÃO (ilegalidade ou
conveniência)

MODIFICAÇÃO

ADITIVO

Acordo de vontades para acrescer ou modificar disposição
de acordo anterior; só pode ser celebrado na vigência do
contrato (convênio) que modificar - não tem existência
autônoma - art. 65, § 8º.
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CONVÊNIOS
• Acordo de vontades, com interesses comuns e

convergentes, celebrado entre órgãos da adm.
Pública (eventualmente um particular), para
execução comum de suas leis, serviços ou decisões
(delegar, descentralizar, unir esforços).

• Não necessita licitação (em princípio) pois
não há a intenção de obtenção de qualquer vantagem
econômico-financeira pelos partícipes.

• ENCERRAMENTO (prazo);

• RESCISÃO (ilegalidade);

• DENÚNCIA (conveniência)
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O que é convênio?
O convênio é o instrumento que disciplina as obrigações e as
regras que devem reger as relações de dois ou mais partícipes
(Governo Federal e prefeitura, por exemplo) que tenham
interesse em atingir um objeto comum, mediante a formação
de uma parceria.

A característica básica do convênio é a ausência de
remuneração de qualquer de seus signatários. Como se trata
de uma parceria, de uma soma de esforços para se atingir um
objetivo comum, tradicionalmente se convenciona que um dos
partícipes se incumbe de fazer a transferência de uma soma
de recursos financeiros – destinados a custear despesas
relacionadas com o objeto pretendido –, enquanto ao outro
atribuem-se outras tarefas, como a execução propriamente
dita do objeto do convênio ou outra que venha a ser
convencionada, além de uma parcela de recursos, que podem
ser financeiros, humanos, em bens ou em serviços – desde
que economicamente mensuráveis –, chamada contrapartida
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O que é convênio?

Qual a origem dos recursos do convênio?

Os recursos utilizados na celebração de convênios são originários das

dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da

seguridade social para os órgãos e entidades do Governo Federal,

inclusive as decorrentes de emendas parlamentares.

O que é um contrato de repasse?

É o instrumento utilizado para transferência de recursos financeiros da

União para os entes da Federação, por intermédio de instituição financeira

oficial federal (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), sendo uma

das atribuições dessas instituições atuar como mandatária da União no

acompanhamento da aplicação dos recursos previamente à liberação das

parcelas.

O “Contrato de Repasse” está previsto no Decreto n° 1.819, de 16/2/96, e

se equipara à figura do convênio, a ele se aplicando, no que couber, a IN n°

1/97.
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O que é convênio?

PACTO QUE DESTINA RECURSOS, VERBAS E OU

CONTRAPARTIDAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM OBJETO,

GERINDO OS RECURSOS DE FORMA ADQUADA, BOA,

CORRETA, ECONÔMICA E REGULAR, SUJEITO À

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOBRE A REALIZAÇÃO DO OBJETO, O ATENDIMENTO DO

AJUSTADO, COM RESPEITO AO ORDENAMENTO

JURÍDICO.
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ORIGENS DO CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE

• Orçamento ou Emenda ao Orçamento Fiscal da

União por deputado federal ou senador

(publicado na Lei do Orçamento) – normalmente

carimbada para entidade específica;

• Projeto ou proposta formulada, pelo próprio

interessado, a quem disponha dos recursos

(análise da necessidade, viabilidade e cadastro);

• Necessidade detectada pelo próprio Ministério ou

entidade ou desejo de implementar programa

(município é contactado para efetivar

participação).
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PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

LEGISLAÇÃO, CONCEITUAÇÃO E 
TÓPICOS PRINCIPAIS
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DECRETO-LEI 200/67

• Estabelece alguns dos princípios norteadores da 

Administração Pública Brasileira:

- planejamento (para promover o desenvolvimento social e

econômico do país);

- coordenação (das atividades, planos e programas, em todos

os níveis da administração);

- descentralização (os programas de caráter nididamente local

deverão ser delegados às unidades federadas, quando

devidamente aparelhadas, mediante convênio;)

- delegação de competência (instrumento de descentralização

administrativa, para assegurar maior rapidez e objetividade

às decisões, devido à proximidade dos fatos, pessoas ou

problemas a atender);

- controle (exercido em todos os níveis e em todos os órgãos

(chefia, controle interno e controle externo).
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ORÇAMENTO PÚBLICO

- Compreende a elaboração, aprovação e a execução das
leis que, em conjunto, materializam o planejamento e a
execução das políticas públicas (PPA, LDO, LOA).

- Base legal: CF, Lei 4.320/64, LC 101/00.

-SIGA – sistema de informações que permite o acesso de
qualquer cidadão a diversas bases de dados sobre
planos e orçamentos públicos federais.
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CICLO DA GESTÃO

- planejamento (determinar objetivos a serem alcançados - metas
são estabelecidas no PPA - e as respectivas ações em
determinado tempo);

- orçamentação (metas físicas e financeiras, em determinado
período de tempo, e os meios necessários a sua viabilização);

- execução (implementação da ação, em obediências às normas e
aos procedimentos técnicos);

- controle (monitoramento – acompanhamento e supervisão –
visando ao efetivo desempenho da política pública – verificação
da execução física e financeira);

- avaliação (análise dos resultados das ações do governo, bem
como a mensuração dos indicadores de eficiência, eficácia e
efetividade das ações).

-
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PLANEJAMENTO (I)

= processo racional para definir objetivos e meio para atingi-los;

- o processo de planejamento governamental (3 instrumentos) busca
o equilíbrio na distribuição de recursos para o atendimento das
carências detectadas - compatibilização entre metas e recursos
financeiros disponíveis.

• características do planejamento:

- antecedência

- diagnóstico da situação

- identificação de necessidades

- definição de objetivos

- quantificação de metas e custos (física e financeira)

- avaliação de resultados

- integração
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PLANEJAMENTO (II)

níveis de planejamento

• diretrizes

conjunto de critérios de ação e decisão orientadores dos
aspectos envolvidos no planejamento;

• objetivos

indicam os resultados pretendidos pela administração
através de ações;

• metas

especificação e quantificação física dos objetos definidos

• programas

conjunto de ações, mensurado por indicadores, visando
a solução de um problema ou o atendimento de uma
necessidade ou demanda da sociedade.
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PLANEJAMENTO (III)

PROJETO 

instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações
limitadas no tempo, das quais resulte um produto que
concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da
ação do Governo;

ATIVIDADE 

instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais
resulta um produto necessário à manutenção da ação do
Governo;

Evento de duração certa (convênios)

Operações especiais (não resulta em um produto –
transferências constitucionais)
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PLANO PLURANUAL DE INVESTIMENTOS (PPA)

• estabelecimento, de forma regionalizada,
de diretrizes, objetivos e metas da
administração para despesas de capital,
dela decorrentes e programas de duração
continuada (planejamento estratégico) -
estabelecimento dos resultados a
alcançar em cada área, expressos pela
melhoria dos indicadores.

O PLANEJAMENTO E AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS
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LEI Nº 11.653, DE 07 DE ABRIL DE 2008

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008/2011

- Organiza a atuação governamental em programas orientados para o
alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do
Plano:

- Elevar investimentos públicos com contenção do crescimento das
despesas correntes;

- Redução gradual da carga tributária federal aliada ao ganho de
eficiência e combate à evasão na arrecadação;

- Preservação de resultados fiscais de forma a reduzir os encargos da
dívida pública;

- Observância dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade e
implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas;

- Atualização, na Internet, do conjunto de informações necessárias ao
acompanhamento da gestão do Plano;

- Tratamento diferenciado para o PAC.
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LEI Nº 11.653, DE 07 DE ABRIL DE 2008

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008/2011

- Limites de contrapartida fixados na LDO podem ser reduzidos,
mediante justificativa do titular do órgão concedente, se
destinados ao atendimento de ações do PAC;

- Executivo pode alterar indicadores de programas e respectivos
índices; também ações e metas;

- Monitoramento e avaliação (administração direta):

- demonstrativo, por programa e indicador, dos índices
alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais
previstos;

- Executivo e Legislativo: promover a participação da sociedade na
elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano
(audiências públicas no orçamento).
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

- real instrumento de planejamento e controle,
orientando a ação do governo.

CF: metas e prioridades da adm. pública, incluindo
despesas de capital para o exercício seguinte; orienta a
elaboração da LOA; dispõe sobre alterações na
legislação tributária, aumento de gasto e contratação
de pessoal.

LRF: equilíbrio entre receita e despesa; limitações de
empenho; normas relativas a controle de custos e
avaliação do resultado dos programas; transferência de
recursos a entidades públicas / privadas.

O PLANEJAMENTO E AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS
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LEI 11.768 DE 14/08/08 – LDO 2009  - DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA DE 2009

I - as metas e prioridades da Administração 
Pública Federal; 
II
III
.........
VII - as disposições sobre a fiscalização pelo 
Poder Legislativo e sobre as obras e serviços 
com indícios de irregularidades graves
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PRIORIDADES  - LDO 2009

As prioridades e metas físicas da Administração Pública
Federal para o exercício de 2009, atendidas as despesas
que constituem obrigação constitucional ou legal da União
e as de funcionamento dos órgãos e entidades que
integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
correspondem às ações relativas ao Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC e ao PPI (Projeto Piloto
de Investimentos Públicos – rigorosa seleção, sem
contingenciamento, com monitoramento), bem como
àquelas constantes do Anexo I da Lei, especialmente as
que promovam a igualdade de gênero e étnico-racial
ou atendam a pessoas com deficiência, as quais terão
precedência na alocação dos recursos no Projeto e na
Lei Orçamentária de 2009, não se constituindo, todavia,
em limite à programação da despesa.
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O PLANEJAMENTO E AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO ANUAL – LOA

fixa as despesas e prevê as receitas para o exercício de 
2009 – Lei 11.897, de 20/12/08.

(programas de atuação discriminando a origem e o montante dos 
recursos a serem obtidos – estimativa - e os dispêndios a 

serem efetuados - autorizados)

SÃO 3 OS ORÇAMENTOS

- ORÇAMENTO FISCAL→CONVÊNIOS

- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL→CONVÊNIOS
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O PLANEJAMENTO E AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

• ORÇAMENTO FISCAL (ação governamental dos poderes,
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta),
excluídos: investimentos das empresas; órgãos, fundos e
entidades vinculados ao sistema de seguridade social.

• ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (detém
a maioria do capital social com direito a voto), detalhando as
fontes de recursos e programação dos investimentos,
discriminando receitas e despesas operacionais para
evidenciar déficit ou superávit.

• ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (ações
integradas dos poderes públicos e destinadas a
assegurar os direitos relativos a saúde, previdência e
assistência social).

•
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CARACTERÍSTICAS DO ORÇAMENTO

- legalidade

- publicidade

- anualidade

- unidade

- universalidade (receitas e despesas pelo total -
todos os poderes e administração indireta -
vedadas quaisquer deduções)

- equilíbrio (receita prevista x despesa fixada)

- especificação (discriminação da origem e da
aplicação)

- exclusividade (sem dispositivo estranho)

- não vinculação (dos impostos)
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EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• O Orçamento evoluiu ao longo do tempo para um

conceito de Orçamento-Programa. Assim, deixa de ser

um mero documento legal de previsão da arrecadação e

autorização do gasto, mas um documento que contém

programas e ações vinculados a um processo de

planejamento público, com objetivos e metas a alcançar

no exercício (ênfase nas realizações do Governo);

despesa por natureza; ênfase nos fins, em que

e para que gastar, existe responsável pela

execução. Visa à concretização dos objetivos

pretendidos, sendo mensurável por

indicadores estabelecidos no PPA.
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TIPOS DE PROGRAMA

- programa finalístico: bens ou serviços ofertados à
sociedade (publico-alvo, indicadores)

- Programa de serviços ao Estado: bens e serviços
prestados diretamentee ao Estado por instituições
ciradas para este fim (objetivos, indicadores)

- Programa de gestão de políticas públicas:
planejamento e formulação de políticas setoriais,
coordenação, avaliação e controle dos demais
programas sob responsabilidade do órgão
(denominação específica por órgão)

- Programa de apoio administrativo: despesas de
natureza tipicamente administrativa, não apropriáveis
pelos demais programas.
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• REQUISITOS DE UM PROGRAMA:

- dar solução a problema ou atender demanda da
sociedade, mediante conjunto articulado de projetos,
atividades e outras ações que assegurem a consecução do
objeto;

- estimular a geração de receita própria e a alavancagem
de outros recursos (integração com outras esferas e
parceria com setor privado), visando ampliar base de
financiamento da ação governamental.

• ATRIBUTOS DO PROGRAMA:

- alinhamento estratégico com objetivos do Governo;

- passível de mensuração por 1 ou + indicadores;

- compatibilidade com recursos disponíveis;

- identificação precisa do público alvo (grau de
homogeneidade);

- relação consistente de causa e efeito;

- escala adequada a um gerenciamento eficaz.

Adoção de um modelo de gerenciamento para cada programa.
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

• REGULAMENTA, parcialmente, A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,

• estabelecendo normas orientadoras das finanças públicas
do país, impondo aos governantes compromissos com
execução e controle do orçamento e das metas fiscais
(gestão fiscal responsável) visando aprimorar a
administração dos recursos públicos.

CÓDIGO DE CONDUTA 

(CARATER PREVENTIVO, CORRETIVO,PUNITIVO) 

mudança institucional e cultural no trato com o 
dinheiro público; reforço do princípio federativo; 

modernização do Estado
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PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA  LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PLANEJAMENTO

TRANSPARÊNCIA

CONTROLE

RESPONSABILIZAÇÃO
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DESPESAS PÚBLICAS - RESTRIÇÕES EM FACE DA LRF)

• para não serem consideradas não autorizadas,
irregulares e lesivas ao patrimônio público

• ressarcimento ao erário público: contas TC

• crime: Ministério Público
- criação / expansão / aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete  despesa (tb prorrogação
daquela criada por prazo determinado):

- estimativa do impacto orçamentário / financeiro no
exercício e nos 2 subseqüentes  permanente
acompanhamento do controle interno;

- declaração de que o  tem adequação com a LOA e
compatibilidade com PPA e LDO.

- exclusão: despesas irrelevantes (no silêncio da LDO,
inexiste despesa irrelevante).

- condição prévia para: empenho e licitação de serviços,
fornecimento de bens ou execução de obras +
desapropriação de imóvel urbano.
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DESPESAS PÚBLICAS - RESTRIÇÕES EM FACE DA LRF 

2- criação / aumento de despesa obrigatória de caráter
continuado:

- despesa corrente derivada de lei ou ato administrativo
normativo + obrigação legal de execução > 2 anos ou
prorrogação daquela criada por prazo determinado.

- - estimativa do impacto orçamentário / financeiro (1 +2);

- demonstrar origem dos recursos p/ custeio;

- comprovar não afetação de metas do AMF;

- compensar efeitos financeiros nos 2 exercícios
subseqüentes:

 permanente de receita (elevação de alíquota, ampliação
de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição), ou

 permanente de despesa

- não se aplica a serviço da dívida e revisão geral da
remuneração;

- implementação após medidas de compensação.
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DESPESAS PÚBLICAS - RESTRIÇÕES EM FACE DA LRF 

3 - DESPESAS COM PESSOAL:

- ativos

- inativos

- pensionistas

- agentes políticos

- cargos / funções / empregos públicos

- civis / militares

- membros do poder judiciário

 QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS

EXEC LEG JUD MP TOTAL

UNIÃO:             40,9%     2,5%     6%    0,6%            50%

ESTADOS:       49%        3%        6%    2%                60%

MUNICÍPIOS:   54%        6%        - - 60% 
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RESTRIÇÕES - LRF

- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS: repasse de recursos da União
(administração direta ou indireta - concedente) para Estados, DF
e Municípios (convenente), a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, não decorrentes de determinação
constitucional, legal ou do SUS; só para ente público. HÁ
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS PARA CONVÊNIOS.

- DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO e,
também, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (para direta ou
indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits
de pessoas jurídicas, autorizada por lei específica). NÃO SE
APLICA AOS CONVÊNIOS.
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CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE 
E TERMO DE COOPERAÇÃO

DISTINÇÕES
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CONVÊNIO – DECRETO 6.170/07

- Acordo, ajuste ou qualquer instrumento que discipline a
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas
nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,

- que 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, distrital ou municipal, direta ou indireta

- ou, ainda, entidades privadas sem fins lucrativos,

- visando a execução de programa de governo, envolvendo a
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou
evento de interesse recíproco, em regime de mútua
cooperação.
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CONTRATO DE REPASSE - Decreto 6.170/07

• Transferência de recursos financeiros da União para
outras esferas por intermédio de instituição ou
agência financeira oficial federal – BB, CEF, BNB, BASA
- atuando como mandatário da União (salvo se
dispuser de estrutura para acompanhar a execução).

• Órgão federal x instituição financeira;

• Instituição financeira x ente ou entidade executora;

• Contratante x mandatário x contratado.
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TERMO DE COOPERAÇÃO – DECRETO 6.170/07

(Alterado pelo Decreto 6.619/08) 

• Instrumento por meio do qual é ajustada a
transferência de crédito de órgão da administração
pública federal direta, autarquia, fundação pública, ou
empresa estatal dependente, para outro órgão ou
entidade federal da mesma natureza.

• Na PI 342/08 a redação é diferente.

art. 1º, XVIII - termo de cooperação - instrumento por
meio do qual é ajustada a transferência de crédito de
órgão ou entidade da Administração Pública Federal para
outro órgão federal da mesma natureza ou autarquia,
fundação pública ou empresa estatal dependente.
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EXCEPCIONALIDADE – DECRETO 6170/07

• Excepcionalmente, os órgãos e entidades
federais poderão executar programas
estaduais ou municipais, e os órgãos da
administração direta, programas a cargo de
entidade da administração indireta, sob
regime de mútua cooperação mediante
convênio.
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SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, 
CONTRIBUIÇÕES, CONSÓRCIO 

PÚBLICO E PUBLICIZAÇÃO

OUTRAS FORMAS DE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
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SUBVENÇÕES SOCIAIS

• Não se deve confundir os convênios com as transferências a
título de subvenções sociais. Estas são realizadas para a
prestação de serviços essenciais em áreas específicas (assistência
social, médica, educacional e cultural), sempre que a
suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses
objetivos revelar-se mais econômica.

• São disciplinadas pelos arts. 16 e 17 da Lei Federal n° 4.320/64 e
pela Instrução Normativa STN nº 01/97 e independem de lei
específica, cabendo aos controles internos dos órgãos
concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização.

• Dirigidas a entidades sem fins lucrativos, sob certas condições, e
OSCIP.
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AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

• art. 12, § 6o, da Lei no 4.320/64

• São Transferências de Capital as dotações para investimentos
ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público
ou privado devam realizar, independentemente de
contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo
essas transferências auxílios ou contribuições, segundo
derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei específica
anterior.

• Ex. auxílios: signatárias de contrato de gestão (não para as
OS), OSCIP, ações de saúde, ações ambientais (doação de
organismos internacionais, atletas de alto desempenho,
portadores de necessidades especiais).

• Ex. contribuições: material permanente, conclusão de obras
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A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E AS NOVAS ENTIDADES QUE 

RECEBEM RECURSOS PÚBLICOS
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CONSÓRCI0 PÚBLICO – Lei 11.107/05

características:
- associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins

econômico;
- objetivos de interesse comum, determinados pelos entes ;
- saúde – obediência a normas do SUS;
- pode o consórcio;

. firmar contratos e convênios,

. receber contribuições públicas,

. promover desapropriações,

. ser contratado pelos consorciados sem licitação,

. arrecadar tarifas (prestação de serviços ou utilização de seus
bens),

. outorgar concessão de obras ou serviços públicos;
• União só participa se o Estado onde estão situados os municípios

também o fizer.
→gestão de resíduos sólidos urbanos
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CONSÓRCI0 PÚBLICO (II)

- constituído por contrato, decorrente de prévia subscrição de
PROTOCOLO DE INTENÇÕES (publicado e ratificado por lei);
CONTRATO DE RATEIO para entrega de recursos ao consórcio.

- União pode celebrar convênios com consórcios para realizar a
descentralização de políticas públicas em escala
adequada.→PREFERÊNCIA

- Licitação obrigatória, seja associação pública ou pessoa jurídica
de direito privado: enquadramento das modalidades, valor 2
(até 3 entes da Federação) ou 3 (+ de 3 entes) vezes maior;
dispensa na celebração de contrato de programa (para
realização de serviços públicos).

- não se aplica a convênios de cooperação e instrumentos
congêneres celebrados antes da lei.
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CONSÓRCIO PÚBLICO - PREFERÊNCIA
• A União dará preferência às transferências voluntárias para Estados,

Distrito Federal e Municípios cujas ações sejam desenvolvidas por
intermédio de consórcios públicos.

• A celebração do convênio está condicionada ao atendimento, pelos
entes federativos consorciados, das exigências legais aplicáveis, sendo
vedada sua celebração, bem como a liberação de quaisquer parcelas
de recursos, caso exista alguma irregularidade por parte de qualquer
dos entes consorciados.

• Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão executar o
objeto do convênio ou contrato de repasse celebrado com a União por
meio de consórcio público a que estejam associados, podendo o
instrumento de convênio ou contrato de repasse indicar o consórcio
público como responsável pela execução, sem prejuízo das
responsabilidades dos convenentes ou contratados.
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PUBLICIZAÇÃO

• Transferência para o setor público não estatal (terceiro setor
- sem fins lucrativos) de serviços públicos competitivos ou
não exclusivos do estado (parceria entre Estado e sociedade),
mas por ele fomentados, que serão realizados por entidades
particulares, objetivando maior qualidade na prestação do
serviço, que assumirão a forma de:

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)

OU

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE 

PÚBLICO (OSCIP)
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (Lei 9.637/98) 

• Qualificadas pelo Poder Executivo (podem absorver atividades de
entidades pública extintas – radio e TV educativas);

• entidades de direito privado, sem fins lucrativos - entidades públicas
não estatais e não privadas - que substituem o poder público nas
áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico,
proteção e preservação do meio-ambiente, cultura e saúde, com
maior autonomia e flexibilidade;

• Conselho de Administração (participação dos segmentos envolvidos
e do Estado);

• CONTRATO DE GESTÃO (metas de avaliação de desempenho,
indicadores de qualidade e produtividade) – ênfase no atendimento
do cidadão-cliente, nos resultados, no controle social;

• extensível a estados e municípios;

• Dispensa de licitação se objeto contemplado no contrato de gestão.

• Podem celebrar convênio
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP 

Lei 9.790/99 + Decreto 3.100/99)

objetivos:
• promoção da educação, saúde, cultura, assistência social,

segurança alimentar e nutricional;
• proteção e defesa do meio ambiente;
• promoção do desenvolvimento econômico e social;
• experimentação de novos modelos sócio-produtivos;
• promoção de valores universais (paz, direitos humanos,

cidadania, assistência jurídica complementar etc);
• promoção do voluntariado;
• desenvolvimento de tecnologias alternativas;
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OSCIP - CARACTERÍSTICAS

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos:

• certificado de qualificação expedido p/ Ministério da Justiça;

• TERMO DE PARCERIA firmado de comum acordo, detalhando
direitos e deveres dos pactuantes: programa de trabalho, metas,
critérios de avaliação de desempenho mediante indicadores de
resultado; → CONVÊNIO

• não há Conselho de Administração (Conselho Fiscal); responsáveis
por recursos públicos prestam contas ao TC (CI); responsáveis
pela fiscalização devem dar ciência ao TC sobre qualquer
irregularidade e, também, representar ao MP havendo indícios
fundados de malversação de recursos ou bens →
indisponibilidade dos bens da entidade e seqüestro dos bens de
seus dirigentes e dos servidores públicos.
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OSCIP - CARACTERÍSTICAS

A responsabilidade pela fiscalização do termo de parceria 
cabe a uma Comissão de Avaliação: executivo + Oscip + 
Conselho de Política Pública, via relatório anual de 
execução do termo de parceria;

• não podem qualificar-se: sociedades comerciais,
creditícias, cooperativas, representação de classe e
sindicatos, partidárias, religiosas, hospitais e escolas
sem gratuidade, fundações públicas, organizações
sociais;

• Escolha das entidades que receberão os recursos:
concurso de projetos.
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CONVÊNIOS

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS
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ENTENDE-SE POR – LDO 2009 – DECRETO 6170/07

-- concedente, o órgão ou a entidade da Administração
Pública Federal direta ou indireta responsável pela
transferência de recursos financeiros, inclusive os
decorrentes de descentralização de créditos orçamentários
(destinados à execução do objeto do convênio);
-- convenente, o órgão ou a entidade da Administração
Pública direta ou indireta dos governos federal, estaduais,
municipais ou do Distrito Federal e as entidades privadas
(sem fins lucrativos), com os quais a Administração Federal
pactue a (execução de programa, projeto/atividade ou evento
mediante a celebração e convênios.) transferência de
recursos financeiros;
- descentralização de créditos orçamentários, a
transferência de créditos constantes da Lei Orçamentária ou
de créditos adicionais, desde que no âmbito do mesmo órgão
ou entidade ou entre estes.
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ENTENDE-SE POR
- INTERVENIENTE – órgão da administração pública direta e

indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que
participa do convênio para manifestar consentimento ou
assumir obrigações em nome próprio (Decreto 6.170/97);

- CONTRATANTE - a instituição financeira mandatária,
representando a União e respectivo Ministério ou
órgão/entidade federal, e que se responsabilizará, mediante
remuneração, pela transferência dos recursos financeiros
destinados à execução do objeto do contrato de repasse
(Decreto 6170/07);

- CONTRATADO - órgão ou entidade da administração pública
direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem como
entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração
federal pactua a execução de contrato de repasse (Decreto
6.619/08).
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CONVÊNIOS

QUESTÕES IMPORTANTES
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É OBRIGATÓRIA A LICITAÇÃO?
• A celebração de convênio com entidades privadas sem fins

lucrativos poderá ser precedida de chamamento público, a
critério do órgão ou entidade concedente, visando à seleção de
projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste
(não obrigatório, mas desejável).

• Deverá ser dada publicidade ao chamamento público,
especialmente por intermédio da divulgação na primeira página
do sítio oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no
Portal dos Convênios.

• O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos
visando à aferição da qualificação técnica e capacidade
operacional do convenente para a gestão do convênio por
indicadores (2011 0brigatório) - arts. 4º, 5º e 72 do Decreto
6.170/07). Não é modalidade de licitação.
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EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO IGUAIS ÀS DA Lei 8.666/93?

- recolhimento de tributos, contribuições, multa e demais
encargos à Fazenda Pública Federal, inclusive Seguridade
Social;

- Inexistência de pendências pecuniárias registradas no
SICONV;

- regularidade com o FGTS;

- prestação de contas de recursos recebidos anteriormente da
União (art. 72 da PI 507/11).

• Cadastramento, aprovação do Plano de Trabalho,
contrapartida, etc

• Qualificação técnica e capacidade operacional para a gestão
do convênio – ONG
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CONVÊNIOS SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS?

• Característica é a mútua cooperação.

• Não se aplicam as exigências da PI 507/11 quando a
execução do convênio não envolva a transferência de
recursos entre os partícipes (art. 2º, I, a da PI 507/11)
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PLURALIDADE

• Nos instrumentos cuja duração ultrapasse um
exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e
respectivo empenho para atender à despesa no
exercício em curso, bem como cada parcela da
despesa relativa à parte a ser executada em
exercício futuro, mediante registro contábil, o que
acarretará a responsabilidade pelo concedente de
incluir em suas propostas orçamentárias dos
exercícios seguintes a dotação necessária à
execução do convênio.
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CONVÊNIOS

VEDAÇÕES, 

EXIGÊNCIAS

E EXCLUSÕES
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LRF

- é vedada a utilização de recursos transferidos em

finalidade diversa da pactuada.

- ações de educação, saúde e assistência social:

inaplicabilidade das sanções de suspensão de

transferências voluntárias (IN STN 01/05).

SITUAÇÃO ESPECÍFICA PARA MUNICÍPIOS

- municípios podem contribuir para custeio de

despesas de competência de outros entes da

Federação, desde que:

1- autorizado pela LDO e LOA;

2- houver convênio ou instrumento congênere,

conforme a legislação.
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EXIGÊNCIAS  PARA CONVÊNIOS - LEI 8.666/93

Aplica-se no que couber a lei das licitações;
Quando implicam em repasse de recursos,

dependem:

1. prévia aprovação, pelo órgão repassador, do plano de
trabalho proposto pela interessada;

2. Após assinatura, ciência ao legislativo (pelo órgão
repassador), se beneficiário for órgão público;

3. parcelas liberadas de acordo com o plano de aplicação
aprovado (podem ser retidas se houver
impropriedades);

4. saldo enquanto não utilizados devem ser aplicados;
remanescentes, devolvidos, caso contrário instauração
de TCE.
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VEDAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS  - LDO 2012

Art. 20, X - pagamento de diárias e passagens a agente
público da ativa por intermédio de convênios ou
instrumentos congêneres firmados com entidades de
direito privado ou com órgãos ou entidades de direito
público;

É vedada a realização de convênios ou contratos de

repasse com instituições privadas com fins

lucrativos;
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VEDAÇÕES – DECRETO 6.170/07

• Vedada a celebração de convênios:

- com administração pública E, M, DF: valor inferior a R$
100.000,00 → consórcio ou vários programas a serem
executados de forma descentralizada (protocolo de
intenções);

- com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham
como dirigente: agente político de Poder ou do MP,
dirigente de órgão ou entidade da administração pública
de qualquer esfera governamental, ou respectivo
cônjuge ou companheiro, bem como parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

- órgãos federais (caso de termo de cooperação).
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NÃO APLICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS  - PI 507

- Sem transferência de recursos financeiros na execução;

- Celebrados antes da vigência (pode aplicar o que for benéfico);

- Destinado a programas descentralizados de atendimento direto ao
público (assistência social, médica, educacional) = subvenções
sociais, ressalvados convênios em que for prevista antecipação de
recursos;

- Delegação de competência ou autorização para outra esfera, para
execução de atribuições legais, com geração de receita
compartilhada;

- Acordos internacionais, homologados pelo Congresso, no que
conflitarem, se recursos integralmente externos.
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• transferências no âmbito de:

- Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas
Ameaçadas

- PNAE (educação escolar)

- PDDE (dinheiro direto na escola)

- PNATE ( transporte escolar)

- Ensino de Jovens e Adultos

- Brasil Alfabetizado

- Inclusão de Jovens

- contratos de gestão celebrados com OS

- de outras leis: incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica (Lei 10.973/04), assistência social (Lei 8.742/93), SUS
(lei 8142/90), regularização de crédito rural ou fundiário (Lei
11.775/08), PAC (Lei 11.578/07)

NÃO SE APLICA A PI 507
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NÃO APLICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS  - PI 507

Obs: aplicam-se as mesmas regras aos

contratos de repasse.

Obs: a não observância das regras constitui

omissão do dever funcional, punível na forma

da lei.
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CONVÊNIOS

FASES
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FASES DO CONVÊNIO

1- Credenciamento no SICONV

2- Cadastramento no SICONV

3- Chamamento público

4- apresentação da proposta de trabalho

5- análise da proposta de tabalho

6- Proposição do plano de trabalho (se proposta aceita)

7- Celebração / formalização;

8- Execução;

9- Prestação de contas;

10- tomada de contas especial.
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SICONV
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OBJETIVOS DO CONVÊNIO NO SICONV

“Maior transparência, publicidade e eficiência na
celebração dos convênios”

- redução de custos operacionais

- atender a todo o ciclo das transferências

- facilidade de fiscalização e controle

- padronização (muito poucos)

- simplificação e agilização de procedimentos

- interpolação com demais sistemas estruturantes:
CADIN, SIAFI, RFB, BB etc
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OBRIGATORIEDADE DA UTILIZAÇÃO DO SICONV

• Para a efetivação dos convênios, todos os
órgãos e entidades, inclusive entidades
privadas devem ser credenciados e
cadastrados no SICONV (vale 1 ano);

• Todo e qualquer fato relacionado ao
convênio (inclusive a não aprovação da
proposta de trabalho) será realizado por seu
intermédio ou nele registrado.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS

• A celebração, a liberação de recursos, o
acompanhamento da execução e a prestação
de contas de convênios, contratos de repasse
e termos de parceria serão registrados no
SICONV, que será aberto ao público, via rede
mundial de computadores - Internet, por meio
de página específica denominada Portal dos
Convênios. (Redação dada pelo Decreto nº
6.619, de 2008)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6619.htm
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OBRIGATORIEDADE DA UTILIZAÇÃO DO SICONV

➢ Todos 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. (PI 507/11,
art. 3).
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa credenciamento

1. Credenciamento (1 só vez): acessar banner sistema de convênios
→credenciamento (dados)→ratificação (recebe, por e-mail login e
senha).

Dados 

Instituição pública: nome, endereço da sede, endereço eletrônico e
número de inscrição no CNPJ, bem como endereço residencial do
responsável que assinará o instrumento;

Instituição privada: razão social, endereço, endereço eletrônico,
número de inscrição no 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.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa cadastramento

2- Cadastramento do convenente ou contratado em qualquer
unidade cadastradora do SICAF (exigências diferentes para
entidade públicas e privadas), com os seguintes
documentos (validade de 1 ano):

a- entidade pública:

- comprovação de poderes de representação pelo
responsável pela entrega dos documentos (documentos
pessoais, cópia do diploma eleitoral);

- portaria de nomeação ou documento que comprove
competência para representar o ente + atualização das
informações do credenciamento.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa cadastramento

b- entidade privada:

- cópia da ata da assembléia que elegeu os dirigentes + procuração, estatuto ou
contrato social, CPF dirigentes,

- declaração de inexistência de dívida com o Poder Público e órgãos de
proteção ao crédito,

- declaração da autoridade máxima que nenhum dos dirigentes é agente
político de Poder ou do MP, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da
administração púbica de qualquer esfera, nem possui cônjuge ou
companheiro, nem parentes até 2º grau nessa situação,

- CNPJ (3 anos), regularidade com as Fazendas e FGTS, comprovação de
qualificação técnica e capacidade operacional por 3 anos ou 1 ano se
educação, assistência social, saúde (declaração de 3 autoridades do local da
sede).

- Caso o cadastramento seja realizado pelo concedente, deve a autoridade
máxima encaminhar os documentos antecipadamente (inclusive via postal).
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OUTRAS COMPROVAÇÕES NO CADASTRAMENTO

• condições para celebração dos convênios e contratos de repasse com base na
LRF, na LDO e na legislação federal, cuja comprovação ocorrerá no ato do
cadastramento – PI 165/08.

A- órgãos públicos; se administração indireta também atendidas pelo ente
federativo, que deverá figurar como interveniente:

I - a demonstração de instituição, previsão e efetiva arrecadação dos impostos de
competência constitucional do ente federativo comprovado pelo RREO
(comprovar sua publicação) do último bimestre do exercício encerrado ou do
Balanço-Geral;

II - o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, exigido de acordo com o
Decreto nº 3.788/01;

III - a comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, inclusive as devidas à
Seguridade Social, multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública
federal;

IV - a inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo com o
art. 6°, da Lei nº 10.522/02;
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OUTRAS COMPROVAÇÕES NO CADASTRAMENTO

V - a comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS;

VI – a inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas no SIAF e no
SICONV dos recursos anteriormente recebidos;

VII - o pagamento de empréstimos e financiamentos à União;

VIII - a aplicação dos limites mínimos nas áreas de saúde e educação, comprovado no
RREO do último bimestre do exercício encerrado ou no Balanço-Geral;

IX - a 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, mediante o RGF (comprovar sua publicação); não utilização

os recursos para pagamento de despesas de pessoal, inclusive inativos e pensionistas.

X - o encaminhamento das contas anuais;

XI - a apresentação de suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional ou entidade preposta
nos prazos legais;

XII – existência de dotação específica e previsão orçamentária de contrapartida.

Obs: exigências podem ser atendidas por consulta ao Cadastro Único de Convênios -
CAUC
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OUTRAS COMPROVAÇÕES NO CADASTRAMENTO

B – entidades privadas sem fins lucrativos:

- a comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, inclusive as devidas à
Seguridade Social, multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública
federal;

- a inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo com o
art. 6°, da Lei nº 10.522/02;

- a comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

- a inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas no SIAF
e no SICONV dos recursos anteriormente recebidos;

Obs: a apresentação ou publicação de documentos fora do prazo não impede a
transferência de recursos ou a liberação de suas parcelas a partir dessa data
(para entidades públicas ou privadas); pode celebrar convênio, desde que não
repasse recursos.

Obs: prorrogação de prazo para atender exigências sem cumprimento = extinção
do convênio.
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CADASTRAMENTO – OBSERVAÇÕES

- O cadastramento do concedente ou contratado pode vir a ser
exigido apenas após a aprovação do Plano de Trabalho
(discricionariedade do órgão repassador);

- O convenente ou contratado deve mantê-lo atualizado até que as
obrigações sejam exauridas (para entidades privadas sem fins
lucrativos, só exigida a comprovação no início e na prestação de
contas);

- Falsidade ou incorreção→denunciado pelo concedente (ou
contratado?) – Decreto 6170/07.
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CHAMAMENTO PÚBLICO

• Acórdão TCU nº 1331/2008 - Plenário

• orientar os órgãos e entidades da Administração Pública para que
editem normativos próprios visando estabelecer a obrigatoriedade
de instituir processo de chamamento e seleção públicos
previamente à celebração de convênios com entidades privadas sem
fins lucrativos, em todas as situações em que se apresentar viável e
adequado à natureza dos programas a serem descentralizados;

• visando ao melhor cumprimento do disposto no artigo 6º do
Decreto n.º 6.170/2007 e a assegurar ações concomitantes de
controle, orientar os órgãos e entidades da Administração Pública
para que estabeleçam um valor, nos ajustes de maior materialidade,
a partir do qual seja obrigatória a verificação "in loco" da execução
física dos ajustes firmados com entidades não-governamentais.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa chamamento público

3- realizado pelo concedente ou contratante, visando à seleção de
projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do
ajuste (1ª página do sítio oficial e no Portal de Convênios).

- Estabelecimento de critérios objetivos visando à aferição da
qualidade técnica e capacidade operacional do futuro
convenente para a gestão do convênio (caso contrário,
justificar no SICONV; não há discricionariedade);

- Interessados verificam os programas e as diretrizes de cada
órgão e, se for o caso, apresentam sua proposta/plano de
trabalho.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – divulgação dos programas

Órgãos ou entidades da APF que pretenderem executar programas, projetos ou
atividades que envolvam transferência de recursos devem divulgar
anualmente no SICONV a relação dos programas a serem executados de forma
descentralizada (selecionar e padronizar objetos mais frequentes - pode
adquiri-los e distribuí-los aos convenentes - revisar anualmente) até 60 dias
após sanção da LOA e, quando couber, critérios para seleção do convenente
ou contratado. Deles devem constar:

- sua descrição, exigências, padrões, procedimentos; elementos capazes de
auxiliar a avaliação das necessidades locais;

- critérios de elegibilidade e prioridade (qualidade técnica e capacidade
operacional, entre outros);

- tipologias e padrões de custo unitário detalhados para orientação;

- procedimentos claros, objetivos, simplificados e padronizados (para orientar e
facilitar o acesso). A padronização se refere a critérios relacionados a
características e custos (não do objeto, mas de bens e serviços a ele
relacionados).
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PADRONIZAÇÃO

- Procedimentos para a efetivação da padronização:

- os órgãos responsáveis pelos programas deverão constituir, anualmente,
comissão especial que elaborará relatório conclusivo sobre a padronização
dos objetos;

• o relatório será submetido à aprovação da autoridade competente, que
deverá decidir pela padronização ou não dos objetos, registrando no SICONV a
relação dos objetos padronizáveis até 31 de outubro de cada ano; e

• os órgãos responsáveis pelos programas deverão registrar no SICONV, até 15
de dezembro de cada ano, o detalhamento das características dos objetos
padronizados.

• os órgãos responsáveis pelos programas utilizarão as informações básicas
contidas nas atas das licitações e das cotações de preço relativas às
contratações realizadas com os recursos repassados como forma de subsidiar
a composição dos objetos padronizados.

• a impossibilidade de padronização de objetos deverá ser justificada no
SICONV pela autoridade competente.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa proposta de trabalho

4- apresentação da proposta de trabalho ao órgão repassador, pelo SICONV,
em conformidade com programa e diretrizes disponíveis para o
programa desejado no sistema, com:

- descrição do objeto a ser executado;

- justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação
entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa
federal e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos
resultados esperados;

- estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado
pelo concedente ou contratante e a contrapartida prevista para o
proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de
todos os recursos, na forma estabelecida em Lei;

- previsão de prazo para a execução; e

- informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para
execução do objeto.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa análise da proposta de trabalho 

5- análise da proposta de trabalho pelo órgão repassador:

I - No caso da aceitação:

- o órgão ou entidade da Administração Pública federal repassador dos 
recursos financeiros realizará o pré-empenho, que será vinculado à 
proposta e só poderá ser alterado por intermédio do SICONV;

- o proponente atenderá às exigências para efetivação do cadastro e 
incluirá o Plano de Trabalho no SICONV; e

- informará ao proponente das exigências e pendências verificadas.

II - No caso de recusa:

- o órgão ou entidade da Administração Pública federal repassador dos 
recursos financeiros registrará o indeferimento no SICONV;e

- comunicará ao proponente o indeferimento da proposta.
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PORTAL DOS CONVÊNIOS – etapa plano de trabalho 

6- inclusão do Plano de Trabalho (pressupõe que proposta de trabalho
aprovada pelo órgão repassador) no SICONV, com o seguinte conteúdo
mínimo (maior nível de detalhamento do que a proposta):

• justificativa para a celebração do instrumento;

• descrição completa do objeto a ser executado (com projeto básico, se for 
o caso);

• descrição das metas a serem atingidas (qualitativas e quantitativas);

• definição das etapas ou fases da execução (com início e fim);

• cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e

• plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo 

concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso.
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ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO

• Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e
adequação aos objetivos do programa e, no caso das entidades
privadas sem fins lucrativos, será avaliada sua qualificação técnica e
capacidade operacional para gestão do instrumento, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de
recursos.
• Será comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou
imprecisão constatadas no Plano de Trabalho, que deverá ser
sanada no prazo estabelecido pelo concedente ou contratante ou
desistência no prosseguimento do processo.
• Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o
Plano de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente
pela autoridade competente.
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PROJETO BÁSICO ou TERMO DE REFERÊNCIA

• apresentado antes da liberação da 1ª parcela (pode
ser exigido antes da celebração) - prazo prorrogável
1 única vez, se não cumprir exigências e prazos e se
já assinado → extinção;

• Dispensado se objeto padronizado;

• Pode implicar em adequação do Plano de Trabalho;

• se previsto no plano de trabalho pode ser liberado
o custo da elaboração do projeto básico ou do
termo de referência.
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LDO 2009 – LEI 12.465/11 – ART 125 § 4º

• Deverá constar do projeto básico a que se refere o
art. 6o, inciso IX, da Lei no 8.666, de 1993,
inclusive de suas eventuais alterações, a anotação
de responsabilidade técnica (ART) e declaração
expressa do autor das planilhas orçamentárias,
quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos
custos constantes de referidas planilhas com os
quantitativos do projeto de engenharia e os custos
do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices da Construção Civil).

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitações-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitações-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitações-lei-8666-93
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GESTÃO DE CONVÊNIOS

FIM DA PRIMEIRA PARTE 

OBRIGADO


