
Convênios Administrativos
Aspectos relevantes de gestão, controle e prestação de contas

Palestrante: Ricardo Rocha

Salvador, 21 de fevereiro de 2022.



1ª Fase: proposição



Acórdão 1.079/2019 — TCU Plenário

Em auditoria operacional realizada pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
foram analisadas mais de 30 mil obras 
públicas financiadas com recursos 
federais. Destas, mais de 30% foram 
consideradas como paralisadas 
ou inacabadas, o que corresponde a 
quase 20% do investimento previsto.



Acórdão 1.079/2019 — TCU Plenário

Cultura de “falta de planejamento” - 
interpretações no sentido de o projeto 
básico ser apenas um esboço figura ou 
um anteprojeto do objeto a ser 
executado.



Planejando o convênio:
Art. 3º. A celebração e a formalização do convênio dependerão da prévia 
avaliação da proposta ou projeto pela Administração Pública repassadora 
do recurso, a partir dos seguintes fatores:

a) da sua viabilidade técnica;

(…)

g) da estimativa de custos para execução do objeto, a partir da sua 
memória de cálculo em planilha detalhada.

Fonte: Resolução TCE/BA nº 144/2013



Planejando o convênio:
Como comprovar a capacidade técnica?

R: Listar, por meio de declaração, os recursos (pessoal e bens) que o 
Município dispõe e que serão destinados à execução do convênio, tais 
como o servidor municipal engenheiro que acompanhará a realização da 
obra, o setor específico ou servidor com qualificação adequada e 
atribuições para a gestão e prestação de contas de instrumentos. 



Fonte: Plataforma + Brasil.



Planejando o convênio:
Como fazer a estimativa de custos para a execução?

R: Apresentar planilha detalhada com a memória de cálculo dos custos 
previstos. Em caso de obras, apresentar projeto básico, plantas, projetos 
complementares, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro.

Fonte: Art. 4º, inc. II e III da Resolução TCE/BA nº 144/2013



Falhas associadas à ausência de estudo de viabilidade:
Baixo percentual de execução, paralisações e quantidades significativas de 
distratos. 

Fonte: Resolução nº 18/2021 – Plenário

Outras falhas:

- Orçamento subestimado ou superestimado; e

- Desconsideração do cronograma físico-financeiro. 



Planejando o convênio:
Art. 4º. Os convênios e seus termos aditivos deverão ser precedidos da 
apresentação, pelo órgão ou entidade beneficiário, dos seguintes requisitos 
para a sua celebração:

I – plano de trabalho, que será avaliado pelo órgão ou entidade concedente 
e deverá conter, no mínimo:

(…)

c) especificação clara e precisa de cada uma das metas a serem atingidas,
qualitativa e quantitativamente, não sendo admitidas ações com conteúdos
genéricos;

Fonte: Resolução TCE/BA nº 144/2013



Meta X Etapa
Meta: parcela quantificável do objeto. O conjunto das metas dá 
funcionalidade ao empreendimento (ex: pavimentação do trecho de 
rodovia).

Etapa ou fase: divisão existente para a execução de uma meta (ex: 
terraplanagem).    

Fonte: Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.



Fonte: TCU – Convênios e outros repasses.



Falhas associadas à ausência de detalhamento do 
Plano de Trabalho:

Objetos com termos genéricos e imprecisos, dificultando o 
acompanhamento e fiscalização. 

Fonte: Resolução nº 35/2019 - Plenário 

Outras falhas:

- Desconsideração do Cronograma Físico-Financeiro, Plano de Aplicação e 
estimativas errôneas de prazos necessários para a execução e de 
recursos.



2ª Fase: celebração



Formalizando o convênio:
Art. 3º - Para efeito deste Regulamento, considera-se:

(…)

V - Contrapartida - recursos financeiros, bens ou serviços, desde que 
economicamente mensuráveis investidos pelo convenente, para a execução 
do objeto.

Fonte: Decreto Estadual nº 9.266/2004



Falhas associadas à ausência de aplicação da 
contrapartida:

A contrapartida assumida e não aplicada pelo convenente constitui saldo 
financeiro remanescente do convênio, devendo o respectivo valor ser 
restituído ao concedente de forma proporcional ao ônus financeiro por ele 
assumido para execução do objeto pactuado, em ordem a preservar a 
equação financeira originariamente acordada.

Fonte: Resolução nº 113/2015 - Plenário



3ª Fase: execução



Execução do convênio:
Art. 178 - A ampliação do objeto do convênio dependerá de prévia 
aprovação de projeto de trabalho adicional e da comprovação da execução 
das etapas anteriores com a devida prestação de contas.

Art. 179 - A ampliação do objeto do convênio e a prorrogação de seu prazo 
de vigência serão formalizadas mediante termo aditivo.

Fonte: Lei Estadual nº 9.433/05



Falhas associadas à celebração de termos aditivos:

- Justificativas insuficientes para solicitações de aditivos de prazo (ex: 
solicita-se aditivo de mais 150 dias para a conclusão do Convênio).

- Solicitações de aditivos de valor desacompanhadas de planilhas ou 
documentos que demonstrem a real necessidade do aditivo e dos recursos 
necessários para implementar as alterações/ampliações pretendidas. 



Execução do convênio:
Art. 9º - Não é permitido:

(…)

f) utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo 
instrumento, ainda que em caráter de emergência;

Fonte: Decreto Estadual nº 9.266/04



Desvio de objeto x Desvio de finalidade
Desvio de objeto: executar ações não previstas no plano de trabalho, porém 
dentro da finalidade pactuada e na consecução dos objetivos do convênio.

Consequências: aprovação com ressalvas e possibilidade de aplicação de 
multa.

Desvio de finalidade: aplicar recursos e finalidade diversa da pactuada.

Consequências: desaprovação das contas, imputação de débito e aplicação 
de multa. 

Fonte: Gabriel Ferreira da Fonseca. Responsabilização por irregularidades na execução de 
convênios à luz das orientações jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União (Estudo feito pelo 
TCE/BA). 



4ª Fase: prestação de 
contas



Quem deve prestar contas?

O dever de prestar contas não é da entidade (recebedora de recursos), mas 
da pessoa física responsável, seja ele agente público ou não. 

Fonte: STF - MS: 21644 DF, Tribunal Pleno.



Quem deve prestar contas?

Fonte: TCU – Prestação de Contas. 



Quem deve prestar contas?

-Súmula 230 do TCU

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



Quem deve prestar contas?
-Súmula 615 do STJ

Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros 
restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na 
gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos 
danos eventualmente cometidos.

É o princípio da intranscendência subjetiva das sanções (STF – ACO 1393, 
AgR, Primeira Turma).



Consequências da desaprovação / não prestação 
de contas:

Ente Público fica impossibilitado de receber novas transferências 
voluntárias (art. 25, inc. IV, ‘a’, da Lei Complementar Federal nº 101/2000);

Responsável pode ter que devolver valores com recursos próprios (art. 24, 
caput, da Lei Complementar Estadual nº 05/1991);

Responsável pode ter que pagar multa (art. 24, inc. I, II e III, da Lei 
Complementar Estadual nº 05/1991);
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