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O QUE É CONVÊNIO?

Segundo Hely Lopes Meirelles:

Segundo a Lei Estadual n.º 9.433/2005:

“São acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e

organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes.

Convênio é acordo, mas não é contrato”.

“Art. 170 - Constitui o convênio uma forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas

ou privadas, buscando a consecução de objetivos de interesse comum, por colaboração

recíproca, distinguindo-se dos contratos pelos principais traços característicos:

I - igualdade jurídica dos partícipes;

II - não persecução da lucratividade;

III - possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma prevista no

ajuste;

IV - diversificação da cooperação oferecida por cada partícipe;

V - responsabilidade dos partícipes limitada, exclusivamente, às obrigações contraídas durante

o ajuste”.



NORMAS APLICÁVEIS AOS CONVÊNIOS

Lei Estadual n.º 9.433/2005;

Decreto Estadual n.º 9.266/2004

Instrução Normativa n.º 144/2013 do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia, consolidada com a
Resolução nº 200, de 21/10/2014, a Resolução nº
147, de 03/11/2015 e a Resolução nº 108, de
16/10/2018..



CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DO 
CONVÊNIO

Aprovação Prévia do Plano de Trabalho;

Plano de Trabalho = Documento que descreve objetivos e metas a

serem atingidos e os processos que serão utilizados para o alcance

da finalidade pactuada.



INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO PLANO DE TRABALHO 
(ART. 171)

 I - identificação do objeto a ser executado;

 II - metas a serem atingidas;

 III - etapas ou fases de execução;

 IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

 V - cronograma de desembolso;

 VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das

etapas ou fases programadas;

 VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os

recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente

assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão

descentralizador.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393853/art-171-inc-i-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393817/art-171-inc-ii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393770/art-171-inc-iii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393733/art-171-inc-iv-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393684/art-171-inc-v-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393655/art-171-inc-vi-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393623/art-171-inc-vii-da-lei-9433-05-bahia


INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA CELEBRAÇÃO DOS 
CONVÊNIOS (ART. 173)

 I - ato constitutivo da entidade convenente;

 II - comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para este fim específico; 

 III - prova de regularidade do convenente para com as Fazendas Públicas;

 IV - prova de regularidade do convenente para com a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

 V - plano de trabalho detalhado, com a clara identificação das ações a serem implementadas e da quantificação de todos os elementos;

 VI - prévia aprovação do plano de trabalho pela autoridade competente;

 VII - informação das metas a serem atingidas com o convênio;

 VIII - justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para aquilatação da equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela Administração em 
decorrência do convênio;

 IX - especificação das etapas ou fases de execução, estabelecendo os prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada;

 X - orçamento devidamente detalhado em planilha;

 XI - plano de aplicação dos recursos financeiros;

 XII - correspondente cronograma de desembolso;

 XIII - indicação das fontes de recurso - dotação orçamentária - que assegurarão a integral execução do convênio;

 XIV - a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

 XV - a declaração do ordenador da despesa de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

 XVI - sendo o convênio celebrado nos dois últimos quadrimestres do mandato é imprescindível que haja declaração do ordenador de despesa de que existe 
disponibilidade de caixa para pagamento das despesas decorrentes do convênio a ser celebrado.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393391/art-173-inc-i-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393357/art-173-inc-ii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393326/art-173-inc-iii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393297/art-173-inc-iv-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393258/art-173-inc-v-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393231/art-173-inc-vi-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393195/art-173-inc-vii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393159/art-173-inc-viii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393137/art-173-inc-ix-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393105/art-173-inc-x-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393073/art-173-inc-xi-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393038/art-173-inc-xii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10393016/art-173-inc-xiii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392981/art-173-inc-xiv-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392948/art-173-inc-xv-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392915/art-173-inc-xvi-da-lei-9433-05-bahia


REQUISITOS PARA O INSTRUMENTO DE CONVÊNIO 
(ART. 174)

 I - detalhamento do objeto do convênio;

 II - especificação das ações, item por item, do plano de trabalho;

 III - previsão de prestações de contas parciais dos recursos repassados de forma parcelada, 

correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e cronograma de desembolso, sob 

pena de obstar o repasse das prestações financeiras subsequentes;

 IV - indicação do agente público que, por parte da Administração, fará o acompanhamento e a 

fiscalização do convênio e dos recursos repassados, bem como a forma do acompanhamento, 

por meio de relatórios, inspeções, visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do 

convênio;

 V - previsão de que o valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação 

do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela 

Administração de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas 

anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por aditivo;

 VI - previsão da necessidade de abertura de conta específica para aplicação dos recursos 

repassados.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392841/art-174-inc-i-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392804/art-174-inc-ii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392771/art-174-inc-iii-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392734/art-174-inc-iv-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392708/art-174-inc-v-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10392669/art-174-inc-vi-da-lei-9433-05-bahia


Celebração do 

Convênio

Liberação 

da 

1ª parcela

Execução do Convênio
Prestação de 

Contas da 1ª 

parcela



VEDAÇÕES EXPRESSAS

Previsão de pagamento de taxa de administração ou

outras formas de remuneração do convenente;

Trespasse, cessão ou transferência a terceiros da

execução do objeto do convênio.



Obrigada a todos!

Larissa Britto

Diretora de Equipamentos e Qualificação Urbanística

TEL: 3117-3406

E-MAIL: larissa.britto@conder.ba.gov.br


