
CONTROLES 
INTERNOS NA 
GESTÃO DE 
CONVÊNIOS



OBJETIVO GERAL 

Possibilitar que os participantes conheçam os conceitos e princípios aplicáveis

a Convênios, desenvolvendo senso compartilhado acerca do papel e da

importância dos controles internos na gestão pública.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conhecer a legislação aplicável a convênios;

 Realçar a importância do Controle Interno como elemento fundamental da

governança pública;

 Apresentar o Guia Referencial de Controle Interno (GRCI).

 Avaliação do Controle Interno (Check-list)



O PAPEL DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE

• Criada pela Lei Estadual nº 2.231 de 11 de abril de 1966, a Auditoria Geral

era inicialmente vinculada ao governador do Estado.

• A partir de 2014, surge no cenário da Administração Pública Federal o Programa

de Gestão de Riscos – PGR, exercendo forte influência na Unidades da Federação.



O PAPEL DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE

• Tem inicio um novo modelo para a Auditoria Interna, que passa a exercer também o papel

de consultoria, orientando e auxiliando os Órgãos públicos na Gestão de suas Unidades.

• Em 2016 uma nova “onda” começa a ser foco dos Órgãos de Controle: Risco de Integridade,

reforçando a transparência na administração dos recursos públicos, com ênfase no combate a

fraudes e corrupção.



O PAPEL DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE

Organograma atual da AGE

COAUG - Coordenação de Auditoria Governamental

Titular: Claudia Seabra Martins

COINC - Coordenação de Inspeção e Controle

Titular: Francisco Neto

GEPRE – Gerência de Controle Preventivo e Transparência

Titular: Alberto Queiroz

AGE

COAUGCOAUG COINC GEPRE



LEGISLAÇÃO DE 
CONVÊNIOS: 

•LEI 9.433/2005
A partir do Cap. X art. 170              



CONVÊNIOS DE REPASSE

Convênios são acordos feitos entre União e entidades governamentais dos demais entes da

Federação para transferência de recursos financeiros a serem utilizados na execução de

um objetivo comum.

São partes:

 Concedente: órgão que repassa o recurso. Pode ser da administração pública

federal/estadual direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou

sociedades de economia mista.

 Convenente: Quem recebe o recurso. Pode ser órgão ou entidade da administração

pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.



CONVÊNIOS POR CAPTAÇÃO

A Captação de Recursos é efetuada através de Convênios com o Governo Federal.

Tal instrumento tem sido muito utilizado devido a necessidade de reforço orçamentário pelos

Estados e municípios para fazer frente as demandas geradas pela comunidade, nas áreas

sociais, de infraestrutura, saúde, educação, habitação dentre outras.

Para tentar suprir essas demandas os Estados e os municípios passam a buscar alternativas

para incrementar a receita, face as dificuldade em atender as demandas da população apenas

com a arrecadação habitual, proveniente das transferências constitucionais e da arrecadação

própria.



PAPEL DO 
CONTROLE 

INTERNO NO 
ACOMPANHAMENTO 

DE CONVÊNIOS 



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

A adoção de práticas de controle interno reforça a primeira linha de defesa, propiciando:

• uniformidade de procedimentos;

• redução de custos operacionais;

• melhoria da qualidade do gasto; e

• maior controle e transparência dos processos



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

As práticas de controle interno na área de convênios que estão lastreadas nos componentes 

propostos pelo COSO:

• Celebração: compreende todos os aspectos operacionais relacionados com a análise de 

viabilidade, a justificativa e o processo de formalização do instrumento.

• Execução: refere-se ao processo de verificação e monitoramento da execução do convênio,   

em especial quanto às metas pactuadas no plano de trabalho.

• Prestação de contas: refere-se ao cumprimento das obrigações do convenente de prestar 

contas dos recursos recebidos, em conformidade com o estabelecido no instrumento.



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

Quanto ao Ambiente de Controle:

• Existência de uma Coordenação de Convênios ou similar, formalmente instituída para 

fazer o acompanhamento e o monitoramento de todos os convênios da unidade.

• Adoção, de realização de chamamento público para celebração de convênios ou 

justificativa formal no processo.

• Indicação expressa no convênio da área responsável por sua gestão e o agente público 

encarregado de sua fiscalização.

• Definição formal, em Portaria ou instrumento similar, das atribuições e responsabilidades do 

Gestor e do Fiscal do convênio.

• Segregação de função entre quem realiza a aprovação técnica e a aprovação financeira.



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

Quanto às Atividades de Controle Interno

• Manutenção, na Coordenação de Convênios ou similar, de controle centralizado de todos 

os instrumentos sobre valores, vigência, aditivos, situação da execução física e financeira, 

inclusive das prestações de contas e instauração das tomadas de contas.

• Formalização dos atos relativos à celebração, execução e fiscalização de convênios em 

processos devidamente instruídos.

• Declaração formal da área gestora de que o objeto do convênio proposto tem pertinência 

temática. (modelo próprio)



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

Quanto a atividade do Controle Interno

• Repositório de informações, contendo histórico e ocorrências anteriores;

• Reuniões de alinhamento entre o Gestor e Fiscal do contrato com preposto do Convenente, 

com registro para compartilhar com demais envolvidos;

• Relatório elaborado pelo Fiscal do Convênio, que deverá ser anexado ao processo 

(modelo);

• Constar no termo que o Convenente deve ser orientado para fazer constar o número do 

convênio nas notas fiscais de aquisição de produtos/serviços;

• Manter controle efetivo das pendências na Prestação de Contas        Tomada de Contas.



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

Quanto a análise técnica dos convênios a celebrar

• Deve conter manifestação expressa sobre condição e capacidade do convenente e do 

concedente para a execução e acompanhamento, respectivamente. 

• Observar se o Plano de Trabalho estabelece metas quantitativas e qualitativas 

claramente aferíveis e executáveis; 

• Se a análise dos preços referenciais constante no Plano de Trabalho, assegura que os 

preços propostos, a composição dos custos unitários das metas e o custo benefício total 

do convênio estão razoáveis e compatíveis com o mercado.



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

Quanto à Informação e Comunicação

• Divulgação interna e entre os convenentes dos canais institucionais da Ouvidoria para 

receberem denúncias sobre a celebração e execução dos convênios.

• A Ouvidoria deverá informar por escrito à Coordenação de Convênios e à direção superior 

todas as denúncias envolvendo esses instrumentos. 

• O Fiscal deverá dar imediata ciência, por escrito, ao seu superior hierárquico e ao gestor do 

convênio, sobre ocorrência de fatos que comprometam as atividades ou metas do convênio, 

de indícios de irregularidades. 

• Disponibilizar acesso, para consulta, ao termo digitalizado e demais ocorrências durante a 

execução do convênio para todas as áreas interessadas .



GUIA REFERENCIAL DE CONTROLE INTERNO (GRCI)

Quanto à Avaliação de Risco e Monitoramento

• Elaboração de um Plano de Fiscalização (modelo), listando os principais pontos para 

verificação, com base nas metas do Plano de Trabalho e a análise de riscos inerentes.

• Inclusão do monitoramento do Plano de Fiscalização dos convênios de maior relevância,  

dentre as atividades das Coordenações de Controle de Controle (CCIs). 

• Instituição da prática de a Coordenação de Convênios efetuar acompanhamento 

sistemático do instrumento e alertar para eventual não cumprimento do Plano de Trabalho. 

• Adoção de comitê interno para analisar relatórios de execução de objeto dos convênios de 

maior valor e de importância estratégica, de modo a adotar providências tempestivas.



AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NA GESTÃO 

DE CONVÊNIOS 

• Orientar as Coordenações de Controle Interno (CCIs) e estruturas equivalentes quanto à 

avaliação dos controles internos existentes na gestão de convênios. 

• As CCIs devem aplicar o check-list para aferir o nível de confiança dos controles internos 

utilizados para a boa gestão dos convênios celebrados. (modelo)



OBRIGADO!

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA MOTA

jmota@sefaz.ba.gov.br


