
• "A descentralização  social  nada mais  é  do  que  a  expressão  da  ampliação  das  funções  do  Estado  e  a  
devolução,  à  sociedade,  do  exercício  de  funções,  antes  sob  sua  responsabilidade,  que  foram  sendo 
absorvidas pelo aparelho estatal".
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Apresentação
 

Este  trabalho  resultou  de  discussões  e  reflexões  desenvolvidas  no  Centro  de  Pós-Graduação  e 
Pesquisa  Visconde de Cairu  durante  o  terceiro semestre do curso de Mestrado Profissional  em 
Auditoria, quando tivemos a oportunidade de partilhar dos conhecimentos do Prof. Phd. Reginaldo 
Souza Santos quanto à evolução histórica das políticas públicas e a importância da participação da 
sociedade no processo de desenvolvimento sócioeconômico do país. A partir desse contexto, surgiu 
o  interesse  de  uma  parte  do  grupo  de  conhecer  a  forma  de  participação  efetiva  do  cidadão 
organizado e institucionalizado, através da prática da filantropia, e os instrumentos que viabilizam 
tal prática.

Com o continuar dos encontros, mais nos aprofundávamos nas discussões, chegando, enfim, a nossa 
inspiração de forma mais depurada de pesquisa e enriquecimento intelectual. Assim, nossos estudos 
foram centrados no tema "Convênios no Âmbito da Administração Pública", aqui denominados de 
Convênios Públicos, considerando-os como elemento em grande evidência associado às políticas 
públicas.  Como  é  sabido,  cada  vez  mais  o  Estado  vem  realizando  suas  ações  de  forma 
descentralizada, com a utilização de convênios, contudo, percebemos, de início, que a importância 
do  tema ainda é  negligenciada no meio  acadêmico e,  até  mesmo,  no  âmbito  da administração 
pública onde esse tipo de ferramenta, de essencial apoio à máquina estatal encontra-se presente 
como  forma  de  descentralização  da  ação  do  Governo,  de  alcance  da  eficiência,  eficácia  e 
efetividade das funções fundamentais do Estado.

 

 

Iniciados os estudos implementados por pesquisa bibliográfica e documental, percebemos que na 
esfera  administrativa  do  Estado  da  Bahia  não  havia  normatização  específica  sobre  o  tema, 
ratificando nossas suspeições iniciais. Apenas o governo federal, através da Secretaria do Tesouro 
Nacional,  historicamente,  tem  editado  medidas  regulamentares  que  abrangem  desde  aspectos 
conceituais,  teóricos  e  operacionais,  até  procedimentos  contábeis  e  jurídicos  de  controle  e  de 
sanções. Até mesmo os Tribunais de Contas dos Estados tratam de forma tímida o tema em seus 
regulamentos,  limitando-se a  estabelecer,  apenas,  na maioria  das  vezes,  um rol  de  documentos 
formais  que  devem constar  da  comprovação  de  gastos,  sem,  contudo,  adentrar  no  mérito  dos 
resultados sociais e econômicos desses gastos, executados por entes privados viabilizados através 
da ferramenta jurídica do convênio administrativo.

Assim, procuramos abordar os principais conceitos relacionados aos convênios públicos e analisar 
qual a melhor forma de examiná-los no âmbito do controle externo, principalmente no que tange 
aos aspectos da economia, eficiência e eficácia.

Ao explorar os requisitos essenciais dos Convênios Administrativos, pretendemos colaborar com os 
profissionais e estudiosos da administração pública, especialmente aqueles que gerenciam recursos 
públicos através dessa ferramenta e aos que labutam com acompanhamento, fiscalização e controle 
externo. Não temos a pretensão de esgotar o tema,  adeptos da idéia de Leonardo da Vinci:  "o 
conhecimento do homem tem tendência ao universal".

 

 

 

 



1.POLÍTICAS PÚBLICAS E A RELAÇÃO 
ESTADO X CIDADÃO 

 

A cada dia, o Setor Público se defronta com novos desafios. O paradigma gerencial contemporâneo 
requer  formas  flexíveis  de  gestão,  descentralização  de  funções,  redesenho  de  estruturas  e 
criatividade de seus recursos humanos.

Nesse contexto, torna-se imprescindível que a administração pública federal, estadual e municipal 
esteja preparada para enfrentar esta fase de mudanças contínuas, com vistas à maior qualidade e 
produtividade de suas ações, mediante a adoção de modelos gerenciais capazes de gerar resultados 
num mercado altamente competitivo.

Neste primeiro ensaio, procuraremos dar uma visão geral com inserções específicas no contexto das 
políticas públicas e sua importância para a estruturação de estado democrático, em que o interesse 
do cidadão deve ser o objetivo perseguido pela administração estatal. 

As técnicas de definição de políticas públicas praticadas pelos governos do Brasil até aqui, nos três 
níveis de gestão, apesar de todo avanço tecnológico e da disponibilização da informação de forma 
globalizada,  não  atingiu  um  nível  de  satisfação  na  proporção  nacional.  Lacunas  existem  de 
entendimento quanto ao verdadeiro papel do Estado e dos instrumentos intelectuais disponíveis nos 
grandes centros de decisões do país. 

 

 

Um ponto em questão, preliminarmente, é a forma de descentralização da ação do Estado, com 
vistas a atingir o maior número de cidadãos em suas necessidades básicas. É nesse contexto que a 
iniciativa  privada,  através  dos  entes  sociais  não-governamentais,  apresenta-se  como  elemento 
fundamental na cooperação com o Estado para o desenvolvimento das políticas públicas.

Conforme  Carlos  Vasconcelos  Domingues  "A  descentralização  social  é  o  resultado  da  linha 
evolutiva da atuação do Estado em suas relações com a sociedade. Enquanto o Estado liberal  
cingia-se ao exercício das funções básicas relacionadas com a segurança, o fisco e a justiça, o  
Poder Público,  na medida em que aumentava o seu grau de intervenção,  passando a assumir  
outros  encargos  econômicos  e  sociais,  teve  necessidade  de  descentralizar  suas  atividades.  
Portanto, a descentralização social nada mais é do que a expressão da ampliação das funções do 
Estado e a devolução, à sociedade, do exercício de funções, antes sob sua responsabilidade, que  
foram sendo absorvidas pelo aparelho estatal. Este fenômeno é um desdobramento de um processo  
mais amplo da descentralização em cujo contexto deve ser situado".
Equivocadamente  a  descentralização  foi,  por  muito  tempo,  encarada  como  um  processo  de 
desburocratização  de  trâmites  documentais.  A modernidade  administrativa  no  âmbito  do  setor 
público está centrada na eficiência e eficácia de suas ações junto à comunidade, o atingimento das 
funções básica do estado em larga escala, o atendimento indistinto do cidadão em suas necessidades 
sociais e o fortalecimento da economia como forma de equalizar a distribuição da renda.

 

1.1. FORMAÇÃO PARTICIPATIVA DO ESTADO 
O  Estado  passa  a  ter  existência  a  partir  do  momento  em  que  o  povo,  consciente  de  sua 
nacionalidade, se organiza politicamente, estabelecendo, a partir daí, princípios de conduta e boa 
convivência  através  de  um sistema jurídico  estatal  materializado  por  um conjunto  de  regras  e 
condições existenciais da sociedade. Esse conjunto de direitos e obrigações que busca organizar a 
sociedade de forma harmônica está consubstanciado no documento constitucional. Nessa Lei maior 



estão também estabelecidos os objetivos fundamentais do Estado para satisfazer às necessidades 
básicas do povo, delegadas a uma administração através de um sistema político de votação.

A existência  do  Estado é  explicada  pelas  finalidades  que  tem de  preencher  para  atingir  a  sua 
objetivação superior, ou seja, organizar e tornar possível a vida do agrupamento social, da sociedade 
civil como um todo, nas suas complexas manifestações. Esses agrupamentos humanos envolvem 
necessidades  que  precisam ser  atendidas,  com maior  ou  menor  urgência,  na  proporção  de  sua 
intensidade, que varia na relação de proximidade direta com as contingências da conservação e 
perpetuação grupais, ou seja, a proteção à vida, e dos complementos mais fundamentais desta – 
como a liberdade, a propriedade, a saúde, a educação, a moradia e a segurança.

Nas sociedades democráticas, consideradas mais modernas, aceita-se como natural e espera-se que 
o governo – e os serviços públicos – sejam responsáveis perante o cidadão. 

O professor Lino Martins ensina que "O Estado, como instrumento de organização política da  
comunidade, deve ser estudado como um sistema de funções que disciplinam e coordenam os meios  
para atingir determinados objetivos e como um conjunto de órgãos destinados a exercer essas  
funções".  Assim,  infere-se  que  o  Estado  além  de  representar  uma  sociedade  organizada  por 
interesses  comuns,  também  é  o  instrumento  institucionalizado  responsável  por  materializar 
benefícios  aos  cidadãos,  que  constituem  a  nação,  através  de  ações  ordenadas,  coordenadas  e 
executadas no tempo, por agentes especialmente dotados de poder-dever.

Contemporaneamente,  para  o  Estado  cumprir  suas  finalidades  fundamentais,  desempenha  as 
seguintes funções:

a. de instituir uma ordem jurídica (função normativa, ordenadora ou legislativa);

b. de cumprir e fazer cumprir as normas próprias dessa ordem, resolvendo os conflitos de 
interesse (função disciplinadora ou jurisdicional);

c. de cumprir essa ordem, administrando os interesses coletivos, gerindo os bens públicos e 
atendendo às necessidades gerais (função executiva ou administrativa).

Essa visão tridimensional do Estado representa uma visão limitada à necessidade de organização 
harmônica dos poderes. Contudo, as funções do Estado devem se ampliar para além de sua estrutura 
administrativa, atingindo e estimulando a participação da sociedade organizada, representada por 
grupos institucionalizados que se colocam ao lado da administração como verdadeiras ramificações 
de sua estrutura operacional.

A ampliação de estrutura do Estado para a consecução de sua função encontra amparo na parceria 
com os entes sociais. Isso não representa, como alguns pensam, o enfraquecimento do Estado pela 
execução  de  suas  funções,  mas  o  desenvolvimento  de  um  modelo  de  ação  estruturado  com 
participação da sociedade organizada, representando um processo moderno, cooperação social. Essa 
nova visão representa, assim, uma redefinição das relações entre o aparelho estatal e a sociedade, 
com repercussão sobre a nova natureza e o modo de atuação do Estado moderno.

1.2. POLÍTICAS PÚBLICAS E O ESTADO
Partindo  desse  contexto,  o  Estado  organizado  precisa  obter  meios  necessários  junto  à  própria 
sociedade para transformar em realidade desfrutável seus desejos e ideais sociais. A satisfação das 
necessidades comuns, decorrentes da agrupação humana, exige meios ou processos de consecução 
que pressupõem uma série de serviços, cujos fundamentos são indispensáveis manter a eficiência e 
eficácia da ação do Estado, por ser em ultima análise essenciais.

Para satisfazer a vontade do povo, tendo por base o desenvolvimento da nação, necessita-se da 
execução de múltiplas funções e a implementação de atividades básicas de natureza econômica, 
política, administrativa e financeira. A combinação, tecnicamente ordenada, dessas atividades é o 
que  garante  ao  Estado  atingir  seus  objetivos  constitucionais.  É  a  partir  dessa  combinação,  em 
confronto com o objetivo de desenvolvimento,  que o Estado estabelece suas políticas públicas, 



buscando gerir eficiente e eficazmente os interesses da comunidade, visando o bem comum.

A instituição de políticas públicas não é somente um meio de garantir a cobertura de despesas do 
Estado, mas, também, fundamentalmente,  um meio de intervir na economia, de exercer pressão 
sobre a estrutura produtiva e de modificar as regras da distribuição da renda, buscando garantir um 
desenvolvimento sustentável do produto, da renda e do cidadão.

Através  da  instituição de políticas  públicas,  o  Estado visa  acelerar  o  crescimento econômico e 
melhor distribuir seus benefícios entre os membros da sociedade. Conforme Cristovam Buarque 
"Essas políticas, também chamadas planos de desenvolvimento, constam fundamentalmente de duas 
partes: metas (ou objetivos) e meios". Partindo de um ponto de vista macroeconômico, o objetivo 
das políticas públicas visa melhorar o nível de vida dos habitantes de um país, e se este nível é 
medido, basicamente, pela quantidade de bens e serviços de que dispõe cada um deles. 

A mensuração do crescimento deve ser feita a partir do aumento dos bens e serviços recebidos por 
cada um dos habitantes,  num determinado intervalo de tempo. Em outras palavras,  a Produção 
distribuída à População, considerando a sua Renda Disponível, medindo-se a variação da relação 
entre esses três fatores num dado período. Ora, podemos dizer, assim, que a Produção deve atender 
à demanda da População a ponto de satisfazê-la, e a Renda per capita vede ser capaz de satisfazer a 
necessidade de troca pela Produção disponível de bens e serviços.

O desenvolvimento se identificará com as políticas públicas quando a evolução do Produto,  da 
Renda e  da  População se  manifestarem em relação a  todos os  aspectos  da  vida  da  sociedade, 
inclusive nos aspectos culturais e na qualidade de vida, e quando isso ocorrer de forma homogênea 
e generalizada para todos os habitantes do país, deixando de atingir a uma minoria privilegiada.

É uma visão econômica  keynesiana onde se  observa  o comportamento da economia  total  e  se 
reconhece que o dano de uma das partes é prejudicial ao todo. A idéia de fluxo econômico, com a 
participação do Estado,  é  da mais  alta  importância,  pelo fato de que a  renda total  nacional  da 
sociedade deve ser mantida em certos níveis para garantir os índices desejados de investimento, 
poupança, empregos e renda. 

1.3. EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
A  viabilidade  e  eficácia  das  políticas  públicas  depende,  em  cada  momento  histórico,  de 
características próprias de cada sociedade, com suas inspirações específicas de desenvolvimento e 
com suas disponibilidades próprias de recursos para realizar um esforço deliberado e consciente 
para atingir um objetivo nacional. A participação da sociedade, aqui, se faz indispensável através de 
representação institucionalizada, como entes filantrópicos.

Após o estabelecimento das metas de desenvolvimento, cabe ao Estado viabilizar a concretização 
desses objetivos quantificados. Para tal, uma série de medidas e posições devem ser adotadas com 
vistas a definir prioridades, critérios e instrumentos com fim de obter eficiência nas ações para uma 
celeridade  no  desenvolvimento.  A identificação  e  o  ordenamento  lógico  e  sistemático  desses 
elementos é chamado de planejamento. O planejamento, nesse contexto, é a técnica que determina a 
melhor  maneira  de  combinar  os  recursos  nacionais  disponíveis,  combinando-os  com  as 
necessidades  da  população,  através  de  estudo  de  demandas,  levantamentos  de  diagnósticos  e 
pesquisas de opiniões, buscando, dessa forma, uma combinação equilibrada entre os recursos que 
são limitados com as necessidades ilimitadas da sociedade.

É por essa razão que o planejamento, a partir de uma visão do cenário mais provável, determina 
uma estratégia global, programas regionais e ações setoriais, tecnicamente viáveis, ordenados em 
um plano de desenvolvimento (políticas públicas). 

Takeshy e  Andrade  esclarece  que "cenários são previsões  que  se  baseiam em um conjunto de 
hipóteses  que,  para  fins  práticos,  são  aceitas  como  dadas".  Dessa  forma,  o  Estado  com  o 
instrumento do planejamento deve criar cenários projetando determinadas situações ou eventos com 
probabilidade  de  realização,  que  deverão  servir  como alicerces  para  a  elaboração  de  políticas, 



planos  de  ação,  planos  operacionais  e,  essencialmente,  planos  estratégicos  de  intervenção 
socioeconômica. 

O estabelecimento de objetivos e metas deve partir de uma análise da realidade histórica, uma visão 
do  ambiente  a  ser  alterado,  pela  observação  do  comportamento  da  população  que,  direta  e 
indiretamente interessada, é o sujeito ativo e passivo das intervenções; pela verificação dos recursos 
naturais disponíveis; pela análise dos instrumentos de inserção e modificação do ambiente; pela 
mensuração dos recursos financeiros necessários à cobertura das intervenções e contingências e pela 
previsão  dos  resultados  desejados  de  forma  quantificada.  O  resultado  dessas  medidas  é  o 
estabelecimento de um cenário futuro possível.

Em outras palavras, o Estado ao construir um cenário, incorporado em sua política pública, deve 
levar  em conta  as  seguintes  variáveis:  econômicas,  tecnológicas,  político-legais,  demográficas, 
geográficas, culturais e sociológicas. Neste ponto, o Estado estaria praticando a gestão estratégica 
onde engloba tanto o planejamento estratégico, como o plano estratégico, os quais têm um limite no 
tempo para suas ações e funções, o que não é admissível quando se trata de políticas públicas que 
lidam com interesses coletivos de amplitude e freqüência ilimitadas.

A essa altura é necessário debruçar-se essencialmente sobre a análise da evolução programática das 
políticas públicas que se verificaram nos últimos dez anos no Brasil. A pesquisa, no interior dos 
programas dos Governos Constitucionais, em matéria de reforma e modernização administrativa, 
constitui a principal fonte de informação, no sentido de se saber qual o papel que é atribuído à 
sociedade na mudança da Administração e a eficácia de suas políticas. 

A Administração Pública foi, durante muitos anos, orientada por objetivos de reforma global do 
sistema  e  baseada  na  transformação/adequação  dos  meios  (planejamento,  estruturas,  recursos 
humanos,  tecnologia)  atribuídas  a  localizações  privilegiadas  do  sudeste  e  sul  do  país.  A 
consideração do interesse público nunca deixou de estar presente, mas a sua evidência foi sendo 
secundarizada pela premência das questões organizacionais regionais de uma minoria aristocrática 
que ocupava posições privilegiadas do Governo central. 

Esta  é  a  fase  da  Administração  mais  centrada  sobre  si  mesma,  mais  preocupada  com as  suas 
dificuldades do que com o resultado da sua ação. 

Desta fase, marcada por estudos globais e de concepção de origem centralizadas, ficaram muitas 
coisas importantes para o conhecimento e reforma das realidades administrativas. Foi formada uma 
geração de altos funcionários com capacidade de analisar os fenômenos sócioeconômicos e, por 
outro lado, o conhecimento real dos limites da tecnocracia, a qual passou a ser complementada com 
a  valorização  da  ação  política,  norteada  para  objetivos  e  concretização  das  metas,  tendo, 
fundamentalmente, em vista a prestação de serviços essenciais aos cidadãos, como usuários dos 
serviços públicos.

 

1.4. SERVIÇO PÚBLICO SATISFATÓRIO
O mundo está passando por profundas mudanças em todas as áreas: política, econômica, cultural, 
social,  tecnológica...  e  as  organizações  públicas,  em  todos  os  níveis,  são  afetadas  por  essas 
mudanças.  Para continuar operando e cumprindo sua missão,  elas devem se adequar aos novos 
tempos,  inovando  seu  produto  e  reavaliando  seu  papel  na  sociedade.  Qualidade,  eficiência  e 
eficácia, no ambiente competitivo de hoje se tornaram uma questão de sobrevivência inclusive para 
a administração pública. Sem essas características, torna-se difícil às instituições governamentais 
cumprirem suas responsabilidades socioeconômicas.

No contexto de uma economia global, na qual a produtividade e a competitividade dependem da 
capacidade de geração, processamento e aplicação da informação, é fundamental a valorização do 
conhecimento, entendido conforme Filho "um conjunto de declarações organizadas sobre fatos ou  



idéias,  apresentando um julgamento ponderado ou resultado experimental  que  é  transmitido a 
outros por intermédio de algum meio de comunicação, de alguma forma sistemática".
O  modelo  apresentado  neste  trabalho  prioriza  o  cidadão  como  principal  cliente  dos  serviços 
públicos e as políticas públicas como instrumento intelectualizado de satisfação das necessidades 
gerais do povo, que devem ser colocados à disposição do cidadão, ampla e irrestritamente, e que 
conduz a um processo de integração horizontal, ou seja, entre agências administrativas do aparelho 
estatal,  ou  vertical,  entre  níveis  da  administração  e  setores  econômicos  ou  organização  social. 
Contudo,  essa  relação  direta  entre  consumidores  e  serviços  públicos  não  implica  na 
desintermediação entre o Estado e o cidadão. 

O  advento  de  novas  tecnologias,  principalmente  as  vinculadas  à  revolução  da  informática, 
contribuiu para o  esgotamento do modelo de organização estatal  da era industrial,  baseado em 
princípios burocrático-administrativos, passando para o modelo que enfatiza uma nova distribuição 
de funções e tarefas em busca da qualidade dos produtos do serviço público.

Diante de tal realidade, fica evidente a necessidade de se adotar um modelo de gestão moderno e 
participativo. A Administração Pública através da implementação de políticas de desenvolvimento 
deve ser vista como um sistema integrado, envolvendo o cidadão em suas ações não como simples 
beneficiário inerte, mas participativo, institucionalizado como verdadeiros entes atuantes ao lado do 
Estado. Não pode haver disfunção entre as partes. A congruência de metas e objetivos é obtida 
através de planejamento, execução, e controle dos recursos do sistema onde são participantes ativos 
o Estado e a sociedade.

Finalmente,  concluímos que  o usuário  dos  serviços  públicos e  as  suas  necessidades  devem ser 
colocados no centro das preocupações da Administração,  mas também, incorporando o cidadão 
como  agente  participativo  nas  ações  estatais  previstos  constitucionalmente.  O  utilizador  dos 
serviços públicos deve ser encarado como um verdadeiro cliente passivo e ativo, no sentido de que 
a  relação  administração/cidadão  deve  deixar  de  ser  uma  relação  de  subordinação  para  ser  de 
parceria. A administração deve estar a serviço dos cidadãos e proporcionar-lhes um produto final de 
qualidade.  Com  esta  postura  inovadora,  a  administração  adquire  uma  nova  legitimidade 
administrativa por conta do estabelecimento de políticas públicas viáveis.

Os resultados satisfatórios das práticas das Políticas Públicas passa pela descentralização de certos 
serviços  públicos  à  responsabilidade  da  ação  da  coletividade  organizada  através  de  entes 
juridicamente constituídos, com atividades bem estabelecidos quanto a suas funções sociais e a 
normatização de suas relações com a Administração no cumprimento do interesse estatal mas com 
fins comuns. Os convênios públicos assim representam, modernamente no âmbito da Administração 
Pública, o instrumento jurídico mais adequado à formalização da parceria Estado/cidadão.

 

 

 

2. CONVÊNIO – CONCEITUAÇÃO TEÓRICA 
 

Convênio é um instrumento jurídico de acordo ou ajuste no qual as partes – instituições 
com ou sem fins lucrativos, governamentais e não governamentais – são envolvidas 
para realização de objetivos de interesses comuns e, principalmente, que resultem 
obrigatoriamente em benefícios de interesse comum.

O Tribunal de Contas da União, através da Secretaria-Geral de Controle Externo em edição do texto 
"Convênios:  principais  informações  para  Municípios",  define  convênios  como  "  (...)  acordos 
firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares,  



para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes".
Podemos ainda  dizer  que  o  termo convênio  consiste  no  compromisso  firmado entre  órgãos do 
governo, ou entre um desses, que se compromete a repassar certa quantia de recursos do orçamento 
público, e um outro órgão do seu mesmo nível de administração, ou do estadual, ou municipal ou 
organização particular sem fins lucrativos, que se comprometem a realizar ações combinadas de 
interesse mútuo mas com fins de atender interesse público, e, posteriormente, prestar contas do que 
foi feito.

De outra forma, o convênio público é o instrumento que disciplina a transferência de recursos dos 
cofres  públicos  para  entes  não-governamentais,  e  que  tem  como  partícipe  fundamental  e 
indispensável  um  órgão  da  administração  pública,  que  esteja  gerindo  recursos  do  Orçamento 
Público, visando à execução de programas, projetos ou eventos de interesse recíproco e de cunho 
público, em regime de mútua cooperação.

O Termo Aditivo ao convênio, adiciona ou suplementa recursos ao valor acordado inicialmente, 
bem como pode prorrogar o prazo de vigência. Pode também alterar ou incluir cláusulas julgadas 
necessárias à execução do objeto verificado no decorrer de sua execução.

Nesse ponto não podemos equiparar o convênio ao contrato, enquanto o primeiro 
representa a realização de objetivos comuns sem fins lucrativos entre as partes já o 
segundo envolve não somente a realização do objeto de interesse de uma parte, como o 
resultado de sua execução transfere lucros à outra parte. 

Ainda podemos observar que no convênio as partes buscam interesses comuns. 

No contrato, os interesses são diversos, ou seja, pode haver mais de duas partes 
interessadas, sendo que uma delas pretende obter o objeto resultante do ajuste, tal como 
a obra, o serviço, o bem, etc., e outras que buscam a compensação pecuniária do 
trabalho executado sem nenhum interesse continuado sobre a utilização do objeto.

As partes conveniadas devem, obrigatoriamente, possuir razões profundas e 
coincidentes no objeto definido no instrumental do convênio e, totalmente desprovidas 
de atividades e interesses antagônicos com visão de lucro econômico futuro.

Tanto uma das partes pode cuidar do financiamento total dos recursos e a outra cuidar 
da execução do objeto e da operacionalidade, como ambas dividirem os custos e a 
operacionalidade. Reside aqui uma das principais características dos convênios públicos 
firmados entre o estado e entidades filantrópicas, a transferência de recursos do 
orçamento por parte da administração para o ente que desenvolve ações e cumpre metas 
de interesse da coletividade.

 

O convênio é voluntário podendo qualquer das partes solicitar seu encerramento e 
retirar sua cooperação, só ficando responsável pelas obrigações e auferindo as vantagens 
do tempo em que participou. Este é um fato característico do convênio o qual não 
admite cláusula obrigatória da permanência dos conveniados, daí não se comparar a um 
contrato administrativo porque não passa de uma cooperação associativa, livre de 
vínculos contratuais.

2.1. CONVÊNIOS PÚBLICOS
Quando uma das partes for a administração pública, o objetivo sempre será o interesse público. No 
entanto,  quando  no  convênio  as  parte  não  forem governamentais,  somente  privadas  e  de  fins 



lucrativos não haverá a busca do interesse público.

A respeito de convênio na Administração Pública, a Constituição Federal assim se expressa:

"Art. 23. É 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".(grifo nosso) 

Observa-se  com  esse  texto  que  o  convênio  na  Administração  Pública,  entre  os  poderes 
governamentais que compõem os três níveis de gestão, será recomendado para a descentralização 
das  ações  governamentais  e  em busca  do  interesse  público,  (desde  que  os  partícipes  estejam 
devidamente  aparelhados  para  a  execução  eficiente  e  eficaz  do  objeto).  Por  outro  lado,  na 
realidade, a possibilidade de tais acordos é ampla, entre quaisquer pessoas ou organizações públicas 
ou não governamentais que disponham de meios para realizar os objetivos comuns, seja ou não de 
interesse público mas recíproco dos partícipes.

É prática usual no país para a execução de um convênio entre entes públicos, o objeto ser contratado 
com outra instituição da iniciativa privada, sob a fiscalização das partes conveniadas. Ou seja, a 
participação  de  uma  entidade  civil  com  a  finalidade  específica  de  dar  execução  aos  termos 
conveniados entre os entes públicos, recebendo e aplicando os recursos nos fins estatutários, assim 
realizando diretamente as obras e serviços desejados pelos partícipes, podendo ainda contratá-los 
com terceiros. Dessa forma o convênio será um pacto de cooperação dispondo de uma outra pessoa 
jurídica  para  lhe  dar  execução,  exercendo direitos  e  contraindo obrigações em nome próprio e 
oferecendo as garantias peculiares de uma empresa, fato que não poderia ocorrer entre as partes 
conveniadas, que poderiam contribuir para a completa inexecução do objetivo conveniado.

Para alcance do objeto do convênio, a Administração poderá celebrar subconvênios com outras 
Secretarias  Estaduais,  Secretarias  Municipais,  Prefeituras  Municipais,  Fundações,  Autarquias, 
Organizações  Não-Governamentais,  Organizações  Governamentais,  Institutos  prestadores  de 
serviços  públicos  e  outras  entidades  sem  fins  lucrativos,  desde  que,  dotados  de  dispensa  ou 
situações  de  inexigibilidade  de  licitação  e  previamente  aprovado  pela  administração  por  suas 
unidades administrativas competentes.

Os termos de convênios públicos por representar um documento jurídico que estabelece direitos e 
obrigações de entes com envolvimento de recursos e interesses públicos, devem receber avaliação e 
aprovação da Assessoria Jurídica da entidade estatal, conforme estabelece o parágrafo único do art. 
38, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

2.2. OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
O convênio público é também um acordo de cooperação mútua, onde ambas ou uma das partes 
entra com os recursos financeiros e a outra com recursos materiais, humanos, tecnológicos, etc., 
para  o  desenvolvimento  de  ações  de  peculiar  interesse,  mediante  um Plano  de  Trabalho  bem 
elaborado  e  aprovado  dentro  da  técnica,  contendo  as  seguintes  informações,  como  exigem os 
parágrafos 1º a 6º do art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.93, (Lei de Licitação) a seguir 
transcritos:

"Art. 116. – Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos  
convênios,  acordos,  ajustes  e  outros  instrumentos  congêneres 



celebrados por órgãos e entidades da Administração."
Os convênios, ajustes, acordos e outros instrumentos que definam direitos e obrigações, celebrados 
pela Administração, observarão os dispositivos desta Lei.

A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
depende  de  prévia  aprovação  de  competente  plano  de  trabalho  proposto  pela  organização 
interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

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. 

Os  convênios,  ajustes  e  acordos  dependem  para  sua  celebração,  de  prévia  aprovação  dos  
respectivos Planos de Trabalhos propostos pela organização interessada, desde que a execução dos  
seus objetos seja uma de suas atividades e, a execução deles se apresente mais econômicas. O 
plano de trabalho é parte integrante do Convênio, e deve conter as metas, etapas e fases, resumo dos 
elementos de despesas e cronograma financeiro. 

O plano de trabalho do convênio será elaborado pelo ente interessado com ou sem a participação do 
ente  público,  que,  contudo,  poderá propor  emendas,  supressões  e  inclusões,  cortes  de recursos, 
estabelecimento  de  metas,  ajustamentos  às  necessidades  operacionais  e  orçamentárias  da 
Administração,  etc.  A aprovação  do  plano  de  trabalho,  preferencialmente,  deverá  ser  antes  da 
assinatura  do  convênio,  pois  o  sucesso  da  consecução  do  objeto  em  parte  será  resultante  da 
programação  apresentada.  O  concedente  (ente  público)  poderá  a  qualquer  época,  realizar 
acompanhamento "in loco" ou também delegar competência para outra entidade federal.

O Plano de Trabalho deve conter:

a. identificação do objeto a ser executado;

b. metas a serem atingidas;

c. discriminação das fases de execução;

d. plano de aplicação dos recursos das partes conveniadas;

e. cronograma de desembolso;

f. cronograma físico da execução;

g. comprovação da existência dos recursos próprios necessários à complementação do objeto 
quando se tratar de obras e serviços de engenharia, exceto se o custo total do objeto for de 
exclusiva responsabilidade da Administração descentralizadora;

h. unidade de medida de desempenho administrativo;

i. termo de aprovação do plano de trabalho.

A  exigência  desses  elementos  consiste  da  importância  da  atividade  do  planejamento, 
acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos, mesmo que a administração para 
atingir seus fins se utilize de entes estranhos a sua organização estrutural. O que deve prevalecer na 



verdade é o interesse público, enfocado em seus princípios norteadores da eficiência, eficácia e 
efetividade que se materializa na prática das técnicas e métodos da Administração.

Assim, alguns requisitos são necessários ser preenchidos tanto pelos entes convenentes como pelos 
atos jurídicos formalizados, incluindo também cuidados na gestão financeira.

a. as partes devem possuir atividades e interesses comuns que se comprovem 
documentalmente e por tradição fundada em funcionamento regular em benefício do 
interesse público; 

b. exigir-se-á que a parte executora ou gestora dos recursos seja detentora de atividades, 
principalmente estatutárias, que possibilitem a realização do objeto conveniado; 

c. que a forma de execução do objeto demonstre maior economicidade, mais rapidez, 
eficiência e eficácia; 

d. que ambas partes recebam os benefícios da execução do objeto combinado, 
demonstrando aumento do desempenho administrativo, melhor qualidade do produto 
acabado ou posto à disposição do usuário; 

e. que a manutenção do objeto seja continuada sem perda da qualidade e em constante 
equilíbrio entre a oferta e a demanda. 

Por fim, pactuando com as normas de âmbito federal , o instrumento do convênio deverá conter, 
expressa e obrigatoriamente, cláusulas estabelecendo:

1. "o objeto e seus elementos característicos com a descrição detalhada, objetiva, clara e 
precisa do que se pretende realizar ou obter, em consonância com o Plano de 
Trabalho, que integrará o Convênio independentemente de transcrição;

2. a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida;

3. a vigência, que deve ser fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do 
objeto expresso no Plano de Trabalho, acrescido não mais de 60 (sessenta) dias para 
apresentação da prestação de contas final;

4. a obrigação do concedente (ente público) de prorrogar "de ofício" a vigência do 
convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso verificado;

5. a prerrogativa da administração, exercida pelo órgão ou entidade responsável pelo 
programa, de conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização 
sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo 
mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a 
evitar a descontinuidade do serviço;

6. identificação da classificação funcional-programática e econômica da despesa,;

7. a liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do 
Plano de Trabalho, que deverá estar em anexo ao instrumento do convênio;

8. a obrigatoriedade do convenente de apresentar relatórios de execução físico-
financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma prevista em norma 
pertinente;

9. a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão 
ou extinção do instrumento, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, 
produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação 
pertinente;

10.a faculdade aos partícipes para denunciá-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo, 
imputando-se-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que 



tenham vigido e creditando-se-lhes, igualmente os benefícios adquiridos no mesmo 
período;

11.a obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos, inclusive os 
rendimentos da aplicação financeira, ao concedente ou ao Tesouro Nacional, 
conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;

12.o compromisso do convenente de restituir ao concedente o valor transferido 
atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, 
na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, nos 
seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto da avença;

b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou 
final e

c)  quando os  recursos  forem utilizados em finalidade  diversa  da estabelecida  no 
convênio.

13.o compromisso do convenente de recolher à conta do concedente o valor corrigido da 
contrapartida pactuada quando não comprovar a sua aplicação na consecução do 
objeto do convênio.

14.o compromisso do convenente de recolher à conta do concedente o valor 
correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao 
período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não 
comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito 
aplicação;

15.a indicação, quando for o caso, de cada parcela da despesa relativa à parte a ser 
executada em exercícios futuros, com a declaração de que serão indicados em 
Termos Aditivos, os créditos e empenhos para sua cobertura;

16.a indicação de que os recursos, para atender às despesas em exercícios futuros, no 
caso de investimento, estão consignados no plano plurianual, ou em prévia lei que o 
autorize e fixe o montante das dotações, que, anualmente, constarão do orçamento, 
durante o prazo de sua execução;

17.as obrigações do interveniente e do executor, quando houver;

18.o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja 
subordinado o concedente, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão 
de fiscalização ou auditoria;

19.o compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta bancária 
específica, quando não integrante da conta única do Governo;

20.a indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes de sua execução".

Assinado  o  convênio,  a  entidade  ou  órgão  repassador  dará  ciência  do  mesmo  à  Assembléia 
Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

2.3. GESTÃO FINANCEIRA
Os recursos serão mantidos em conta bancária específica, somente sendo permitidos saques para o 
pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou 
ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro.

O pagamento de despesa será feito mediante saque contra o agente financeiro, para crédito em conta 
bancária do credor, no banco por ele indicado, podendo o agente financeiro fazer o pagamento em 



espécie, quando autorizado. 

As  parcelas  do  convênio  serão  liberadas  em  estrita  conformidade  com  o  Plano  de  Aplicação 
aprovado,  exceto  nos  casos  a  seguir,  em que  as  mesmas  ficarão  retidas  até  o  saneamento  das 
impropriedades ocorridas:

a. quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização 
local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou 
pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; 

b. quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na 
execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas; 

c. quando o executor deixar de adotar as medidas saneadores apontadas pelo partícipe 
repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. 

Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um 
mês.

Os saldos de convênio, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança oficial se a 
previsão de uso deles for superior a um mês.

Se a previsão de utilização for menor que um mês, os saldos serão aplicados em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título de dívida pública.

Os rendimentos provenientes das aplicações financeiras dos saldos destes convênios, ajuste e/ou 
acordos,  serão  computadas  a  crédito  do  respectivo  instrumento  e  aplicados  no  mesmo objeto, 
seguindo junto a prestação de contas demonstração financeira, extrato, a eles referentes. 

Quando da conclusão, denúncia,  rescisão ou extinção do convênio,  acordo ou ajuste,  os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

O  não  cumprimento  dessa  obrigação  ensejará  tomada  de  contas  especial  providenciada  pela 
Administração titular do repasse dos recursos.

As normas aprovadas pela autoridade competente deverão ser publicadas na imprensa oficial para 
cumprimento do princípio da publicidade.

As partes conveniadas devem atentar, principalmente, para o seguinte:

a. identificação do objeto a ser executado; 

b. metas a serem atingidas; 

c. etapas ou fase de execução; 

d. plano de aplicação dos recursos financeiros; 

e. cronograma de desembolso; 

f. previsão de início e fim de execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas; 



g. 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 e 

h. unidade de media de desempenho administrativo. 

Apesar  de  existir  normas  específicas  que  regulamentam  a  celebração  de  convênios  pela 
administração pública, quanto ao seus procedimento formais, exigências jurídicas e de tradição, a 
doutrina estabelece uma série de recomendações resultantes da boa prática administrativa. Muitas 
práticas  de  gestão  e  controle  operacional  são  negligenciados  pelos  entes,  especificamente  o 
arquivamento adequado das peças constitutiva do convênio e todos os documentos e informações 
resultantes de sua execução. 

Alguns dos elementos que devem compor uma pasta especial para cada instrumento conveniado, 
são os seguintes:

1. cópia da lei autorizativa e reconhecimento de sua natureza filantrópica/utilidade pública; 

2. cópia do Termo de Convênio e aditivos; 

3. cópia do aviso bancário de depósito; 

4. cópias: 

4.1 plano de aplicação;

4.2 planta, projeto básico, orçamento;

5. cópia do processo licitatório; 

5.1 tabelas de licitação utilizadas no período;

5.2 cópias do edital, das propostas, laudo, parecer, homologação;

6. cópia do cadastro do licitante vencedor, contrato, aditivo; 

7. tabela do IRRF e de outros descontos; 
8. termo de recebimento definitivo; 
9. cópias de cheques emitidos/transferência/contrapartida; 
10.cópia de extrato bancário: transferência/contrapartida; 
11.cópia de toda a documentação de pagamento, carimbadas de forma a identificar o convênio 

e os recursos de pagamentos; 
12.cópia da Prestação de Contas; 
13.avaliação do objeto segundo a unidade de medida de desempenho administrativo; 
14.cópia do parecer de aprovação.

Antes de executar o objeto do convênio, deve-se observar o que se recomenda com respeito aos 
reajustes financeiros, aplicação no mercado de capitais e a utilização dos saldos remanescentes, 
como expõem os parágrafos 4º, 5º e 6º do art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93.

Como  já  mencionado,  os  recursos  provenientes  de  rendimentos  de  aplicação  no  mercado  de 
capitais, referente às transferências de convênios, normalmente devem ser revertidos em favor do 
mesmo convênio, não sendo considerado receita patrimonial da entidade que o executa.

 

Não há de se conveniar com instituição de fins lucrativos, pois que neste caso caberá licitação e 
representará uma prestação de serviços e como tal deverá assim ser tratada, somente podendo ser 
realizado com expressa autorização legislativa, comprovando-se que o desempenho administrativo é 
altamente favorável  à Administração.  Mesmo assim,  os bens da instituição e dos  seus  titulares 
devem responder pelos possíveis desvios. 

A Lei Federal nº 4.320/64 em seu artigo 19 define:



"Art.  19.  A Lei  de  Orçamento  não consignará  ajuda financeira,  a  
qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar  
de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada  
em lei especial". (grifamos)

Cabe observar que acompanham o erário todas as normas que regulam sua aplicação, mesmo que 
seja outra entidade a gerenciar os gastos vinculados ao objeto conveniado, conforme determina o 
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

"Parágrafo  único  -  Prestará  contas  qualquer  pessoa  física  ou  
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie  
ou  administre  dinheiro,  bens  e  valores  públicos  ou  pelos  quais  a  
União  responda,  ou  que,  em  nome  desta,  assuma  obrigações  de  
natureza pecuniária". (grifamos)

Aconselhável, mas pouco praticável, é antes de assinar Convênios, principalmente com instituições 
privadas, ouvir a Casa Legislativa, pois normalmente nestes casos ou na maior parte, os recursos 
provêm dos cofres públicos.

Por outro lado, muitos convênios favorecem, financeiramente, a Administração e ouvidas a Casa 
Legislativa e a Assessoria Jurídica, a transferência se fará com maior segurança.

2.4. Regularidade do Convenente Privado
Qualquer  instituição,  organização,  comitê,  associação,  liga,  ou  qualquer  instituição  que  pareça 
estabelecida,  organizada,  com  denominação  própria,  deverá  ter  registro  em Cartório,  CNPJ,  e 
demais registros legais, para que a Administração possa apoiá-la financeiramente. 

A Instituição que não possuir registro legal é considerada "instituição fantasma" e inexistente para 
assumir compromissos no mundo jurídico.

Deverá ser observado se nos estatutos que criou a instituição (sem fins lucrativos) existe entre as 
atividades,  aquela  que  se  pretende  desenvolver  através  de  convênio;  se  na  ata  de  sua  criação, 
estatuto, contrato social etc., não constar aquela atividade a ser desenvolvida pelo convênio, ou 
qualquer identificação de atividade de fundamental interesse entre as partes o convênio não poderá 
se formalizado.

O convênio deverá conter dentro do possível as mesmas cláusulas de um contrato, além de outras, 
conforme  exigências  legais  em  defesa  da  origem  e  da  destinação  específica  dos  recursos, 
observando-se  ainda  os  termos  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  pois  que  se  os  recursos  forem 
exclusivamente da Administração Pública, estes serão aplicados em cumprimento das disposições 
do estatuto jurídico das licitações.

Os  recursos  originários  de  convênios  (União,  Estado  e  Municípios)  foram  em algumas  vezes 
considerados como receita e despesa extra-orçamentárias. Eliminou-se essa consideração quando se 
criou na estrutura da Receita, as Receitas de Convênios consideradas transferências voluntárias.

 

 

Seguem algumas regras e instruções gerais:

1. Ata de constituição ou contrato social; 

2. Prova de inscrição no CGC, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal; 

3. Prova de quitação de obrigações fiscais, Federal, Estadual e Municipal;

4. Prova de quitação de obrigações providenciarias: INSS e FGTS;

5. Ata da atual diretoria;



6. Prova de Regular Funcionamento fornecida por autoridade pública local; 

7. Documentos dos componentes da atual diretoria e comprovante de endereço (conta de água, 
energia ou telefone); 

8. Declaração de rendas dos membros da diretoria; 

9. Termo de compromisso dos membros da diretoria de bem aplicar os recursos do convênio; 

10.Comprovação de finalidade não lucrativa e declaração que os excedentes financeiros serão 
reaplicados nas mesmas finalidades; 

11.Declaração de que em caso de dissolução o seu patrimônio será destinado a outra instituição 
com os mesmos fins, ou à Administração Pública, na falta da primeira; 

12.Obrigação da instituição de informar mudança de diretoria e de localização no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias; 

13.Cópia do último Balanço Patrimonial; 

14.Manter os recursos na conta especifica e nela não depositar outra receita; 

15.Aplicar os recursos estritamente conforme seus objetivos e após observar as 
disponibilidades orçamentárias e processos licitatórios; 

16.Os recursos não devem permanecer aplicados no mercado de capitais quando o fato venha a 
prejudicar o cronograma de execução; 

17.Os recursos resultantes das aplicações financeiras no mercado de capitais devem ser 
informados na Prestação de Contas".

 

Há de se considerar que o convênio público representa uma forma especial de gerenciar recursos 
orçamentários  do  estado  com fins  de  realizar  atividades  e  projetos  específicos  de  interesse  da 
coletividade,  resultando dessa  prerrogativa  imposições  especiais  quanto à  adequada aplicação e 
controle  dos  valores,  serviços  e  obras  executados  e  bens  adquiridos.  Inserir-se  aqui  também a 
responsabilidade do gestor da entidade privada conveniada quanto às impropriedades ocorridas com 
a utilização dos recursos públicos repassados. A própria Lei de Improbidade Administrativa em seu 
parágrafo único do artigo 1º assim trata este assunto:

"Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,  
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual,  
serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os  
atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que 
receba  subvenção,  benefício  ou  incentivo,  fiscal  ou  creditício,  de  
órgão público  bem como daquelas para cuja criação ou custeio o  
erário  haja  concorrido  ou  concorra  com menos  de  cinqüenta  por  
cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a  
sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos  
cofres públicos". (grifamos)

Como resultado desses aspectos, uma série de vedações são definidas pela norma pertinente, bem 
como pela  doutrina.  São  limitações  em sua  maioria  resultantes  da  aplicação  dos  princípios  de 



administração pública que norteia o gasto público.

Dentre as atividades e despesas vedadas com recursos do convênio, podemos citar:

a. Pagamento de despesas de direitos adicionais com pessoal, inclusive indenizações 
trabalhistas e obrigações patronais;

b. Pagar multas, juros e correções monetárias;

c. Pagar transporte e hospedagens;

d. Pagar recepções e confraternizações;

e. Pagar aquisições de veículos de representações; 

f. Aplicar fora do objeto conveniado, ou do período de sua vigência; 

g. Parar os trabalhos por período superior a noventa (90) dias; 

h. Pagar serviços bancários: extratos, talões de cheques, etc.; 

i. Qualquer outra despesas que não resulte em prol do convênio;

j. Pagamento de administração, consultoria, assessoria e gerenciamento do convênio.

 

 

2.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS E O CONTROLE EXTERNO
As prestações de contas devem obedecer ao estabelecido na legislação pertinente, e no instrumento 
do convênio, devendo ser parciais, anuais e final.

As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas devem 
ser  emitidos em nome do convenente ou do executor,  indicando o número do convênio ou do 
subconvênio se houver.

Na prestação de contas de convênios, juntar:

a. Plano de Aplicação; 

b. Demonstrativo da Despesa Executada; 

c. Relação de Pagamentos; 

d. Relação de Bens Adquiridos, Produzidos ou Construídos; 

e. Termo de recebimento ou de aceitação definitiva da obra; 

f. Parecer técnico do servidor competente da entidade pública, quanto à compatibilização das 
etapas/obra ao projeto básico e plano de aplicação; 

g. Comprovação de incorporação dos bens da letra "d"; 

h. Conciliação bancária e cópias dos extratos bancários do período do recebimento da 1ª 
parcela até o último pagamento; 

i. Prova do recolhimento de recursos não aplicados; 

j. Relação dos responsáveis gestores indicando: nome, endereço, CPF, identidade; 

k. Relatório da execução físico-financeira; 

l. Relatório de Atividades; 

m. Avaliação segundo a unidade de medida de desempenho administrativo; 

n. Ofício de Encaminhamento. 



Na realização e comprovação da despesa do convênio, cumpre as partes observarem quanto ao seu 
controle administrativo:

1. ser arquivados em boa ordem e em pastas, separados dos demais; 

2. anexar as ordens de compras e/ou de serviços, para cada despesa; 

3. identificar os bens adquiridos com os recursos do convênio; 

4. atestar nas Notas Fiscais e ou Recibos, o recebimento do objeto ou a prestação do serviço 
contratado; 

5. apresentar as requisições dos materiais e sua destinação; 

6. não efetuar pagamentos estranhos aos objetivos do convênio; 

7. identificar corretamente o responsável pela aplicação dos recursos; 

8. cumprimento do processo licitatório. 

As cópias xerográficas que acompanham a prestação de contas, devem ser autenticadas por um 
servidor  da  entidade  pública  com  o  carimbo  "Confere  com  o  original",  permanecendo  na 
Administração os originais que devem ser identificados em pastas separadas e com o carimbo do 
convênio.

Os demonstrativos oficiais devem ser carimbados com o número do registro e assinados por um 
contabilista em regular situação com o Conselho Regional de Contabilidade.

2.5.1. Falhas nas Prestações de Contas de Convênios
Além das exigências listadas anteriormente, e que em muitas vezes não são observadas quando da 
formalização do instrumento do convênio e da prestação de contas, algumas exigências de natureza 
doutrinária,  mas  salutares  para  esse  tipo  de  acordo,  às  vezes  deixam  de  ser  cumpridas  pelas 
entidades conveniadas:

• falta da fixação de prazo para prestação de contas;

• ausência de cláusula nos convênios vinculando a liberação dos recursos à prestação de 
contas parcial;

• ausência de previsão de prazo para a devolução de saldo remanescente;

• inexistência de cláusula prevendo a fiscalização da execução do convênio;

• ausência de indicação da composição da prestação de contas;

• inexistência de previsão de prazo para recebimento do objeto e respectiva quitação;

• ausência de demonstração da origem da estrutura de custos;

• ausência de relação entre o cronograma de desembolso e o plano de ação;

• convênios cujos objetos são incompatíveis com a finalidade estatutárias das conveniadas; 

• acréscimo excessivo do valor de um exercício para outro. 

Nesse ponto cabe alguns comentários quanto a formas de acompanhamento, fiscalização e análise 
das contas de convênios prestados pelos realizado pelos tribunais de contas.

Como  já  mencionado  na  apresentação  desse  trabalho,  apesar  da  importância  do  tema  para  a 
administração  pública,  no  âmbito  estadual  não  existe  norma  disciplinando a  forma,  condições, 
critérios, controle e prestação de contas. Apenas a Lei de Licitações e normas do Governo Federal 
tratam a matéria. 

Os  Tribunais  de  Contas  cumprindo suas  funções  constitucionais  limitam-se,  em sua  maioria,  a 
estabelecer em seus normativos exigências de cunho formalísticos documentais. Em que os entes 



convenentes  estão  obrigados  a  remeter  periodicamente,  em  função  de  alguns  parâmetros, 
documentos comprobatórios dos gastos realizados com recursos do Orçamento, transferidos através 
de convênios.

Num contexto mais amplo, quanto a importância da participação do cidadão através dos entes não-
governamentais  na  execução  das  políticas  públicas  em cooperação  com Estado,  a  atuação  dos 
Tribunais de Contas nessa área carece de uma redefinição de suas ações, principalmente, quanto aos 
aspectos da eficiência e eficácia dos objetos conveniados.

A simples análise documental de regularidade formais está muito distante dos atuais anseios sociais 
quanto ao bom uso dos recursos públicos através desse instrumento legal. Os convênios, no seu 
sentido  mais  lato,  representa  a  ação  do  Estado  através  de  entes  estranhos  à  sua  estrutura 
administrativa,  mas que desempenham atividades de  interesse  público com uso do dinheiro  do 
Estado.

O mérito dos objetivos acordados,  o cumprimento de metas preestabelecidas, o atendimento de 
interesses sociais,  assistenciais, culturais,  educacionais e de saúde são referenciais mínimos que 
devem ser analisados em nível de eficiência e eficácia por parte dos Tribunais. O julgamento feito 
com  base  em  pareceres  técnicos  que  referendam  a  equacidade  matemático-financeiro  de 
demonstrativos contábeis em confronto com documentação comprobatória dos gastos, está longe do 
atendimento aos princípios de gestão pública nos quais a eficiência, eficácia e efetividade são os 
mais cultuados pelo controle externo moderno.

Na  verdade,  nessa  área,  os  Tribunais  de  Contas  encontra-se  entravados  em  procedimentos 
burocráticos  formais,  em  atividades  auditoriais  superficiais  que  transformam  suas  funções 
constitucionais  inócua perante  o  anseio da  coletividade.  É preciso que seu corpo técnico lance 
questões  sobre  uma  necessidade  de  reformular  suas  práticas  operacionais,  suas  normas 
regulamentares sobre o assunto e a mudança de pensamento nas instância superiores de decisão 
desses órgãos.

Os órgãos de controle,  incluindo os  Tribunais  de Contas,  não devem perder  de vista  o  efetivo 
atendimento do objeto no exame das prestações de contas dos convênios. Se é certo que a forma e 
os meios de execução são fundamentais para assegurar a regularidade na aplicação dos recursos o 
atendimento  aos  princípios  constitucionais  norteadores  da  Administração  Pública,  também  é 
fundamental  que  o  objetivo  previsto  na  celebração  de  convênios  seja  apto  para  gerar 
desenvolvimento e benefícios mensuráveis à comunidade. Mais do que a preocupação meramente 
burocrática e documental, o controle deve estar voltado para a finalidade última de promoção do 
bem comum para a população.

Nesse  sentido,  torna-se  de fundamental  importância  a  realização de  inspeções "in loco"  para a 
verificação  da  eficácia  e  efetividade  das  ações  promovidas  com  os  recursos  dos  convênios, 
incluindo entrevistas  com integrantes das comunidades beneficiadas para aferir  a qualidade dos 
resultados obtidos.

 

 

3. SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS PÚBLICOS 
As  subvenções  representam  um  dos  meios  que  a  administração  pública  utiliza  para  intervir 
econômica e financeiramente em áreas estratégicas de interesse do governo, transferindo recursos 
previstos  no orçamento  para  entidades  sociais,  econômicas ou mesmo públicas,  visando a  dois 
objetivos básicos junto a essas entidades: o primeiro ao financiamento de suas atividades normais 
(manutenção,  custeio  e  operações  –  Subvenções)  e  o  segundo  à  realização  de  investimentos 
(criação de bens de capital – Auxílios), ora sem qualquer exigência de retorno de bens, direitos ou 
capital, ora com retorno sob a forma de direito de propriedade sobre os investimentos realizados.



São através desses elementos que a administração pública se utiliza, na maioria dos casos,  para 
operacionalizar  as  transferências  de  recursos,  previstos  no  orçamento,  para  as  entidades  
conveniadas.  É  fundamental  aqui  destacar  que  essas  entidades  beneficiadas  através  de  tais 
transferências não devem ter fins lucrativos, para não afrontar normas de execução orçamentária 
que vetam essa prática.

Como  se  verifica,  inicialmente,  a  Contabilidade  Pública  deu  grande  avanço  utilizando  desses 
mecanismos objetivando a gestão orçamentária e  sua regulamentação pertinentes às instituições 
públicas e privadas sem fins lucrativos quando realizam serviços de interesse público com objetivos 
comuns.  O  fato  em  destaque,  deixa  claro  a  delegação  do  poder  público  às  entidades  não-
governamentais, pela transferência de recursos do Orçamento-Programa para entidades não estatais 
realizarem certas  ações  de  competência  do  Estado.  Mas  com controle  efetivo  sobre  as  ações 
delegadas.

O conhecimento da operacionalização de convênios públicos com a conseqüente transferência de  
recursos do orçamento, reside também no estudo desse tema que possui pouca exploração didática.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, foi instituída a figura do contrato de gestão 
no âmbito da administração pública, em que organizações não governamentais e instituições sociais 
serão  as  principais  beneficiárias  pelas  subvenções  e  auxílios,  considerando  que  a  política  de 
desestatização cultuada nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), nos últimos anos 
deverá retirar da estrutura da administração pública as empresas de direito privado, bem como o 
incentivo ao compartilhamento de obrigações sociais com a sociedade organizada. 

O tratamento contábil por parte das entidades beneficiadas com as operações de transferências de 
recursos  do  governo,  através  de  subvenções  e/ou  auxílios,  sempre  causou  dificuldades  no 
entendimento e, conseqüentemente, na maneira adequada de seu reconhecimento e registro contábil, 
considerando que as subvenções, em sentido restrito e perante as normas legais que as instituíram, 
não  devem ser  utilizadas  para  fins  de  investimentos  em bens  de  capital  (despesas  com obras, 
instalações, aquisição de equipamentos, bens móveis e imóveis, etc.), acontecendo o inverso quanto 
aos auxílios, ou seja, estes últimos não devem ser usados em gastos com custeio e manutenção 
operacionais (despesas com contas de água, luz, telefone, pessoal, etc.). Dessa forma pretendemos 
com este  trabalho  apresentar  as  principais  conceituações  sobre  o  tema,  as  formas  de  registro 
contábil por entidades públicas e privadas e as normas que regem a matéria, buscando colaborar 
para um melhor entendimento e esclarecimento sobre o tema.

3.1. CONCEITUAÇÃO DOUTRINÁRIA
Tecnicamente no âmbito da Contabilidade Governamental, as subvenções, especificamente, podem 
ser definidas como sendo despesas correspondentes a transferência de recursos de uma esfera do 
governo em favor de outro, ou como despesas do governo visando à cobertura de prejuízos das 
empresas públicas de direito privado, ou, ainda, a benefícios concedidos pelo governo a instituições 
sem  fins  lucrativos,  sem  contrapartida  em  produtos  ou  serviços.  Já  os  "auxílios"  devem  ser 
utilizados nas mesmas situações anteriores, porém, para o financiamento de investimento em bens 
de capital, podendo ser com ou sem contrapartida em produtos ou serviços, a depender dos termos 
acordados  no  instrumento  do  convênio  firmado  entre  a  administração  pública  e  a  entidade 
interessada.

3.2. CONCEITUAÇÃO CONFORME LEI FEDERAL Nº 4.320/64
a) Subvenções
Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Segundo essa norma, as 
subvenções fazem parte das transferências correntes, considerando-as como as destinadas a atender 
à manutenção de outras entidades de direito público ou privado, especificando a sua destinação para 
cobrir despesas de custeio dos entes beneficiados. 



A mesma Lei classifica as subvenções em dois grupos:

i. Subvenções Sociais – aquelas que se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa e 

ii. Subvenções Econômicas – as que se destinam a empresas públicas ou privadas de caráter 
industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

Dessa forma, de imediato, deduz-se que as subvenções visam atender, através de transferência de 
recursos dos cofres públicos, às despesas de custeio ou manutenção operacional das entidades de 
natureza filantrópicas sem fins lucrativos, quando caberá as ditas subvenções sociais, e a empresas 
públicas de direito privado que têm objetivo de lucro sendo, neste caso, utilizadas as subvenções 
econômicas. Aqui reside a principal diferença entre as subvenções sociais e as econômicas.

 

As  subvenções  sociais  especificamente  compreendem  uma  forma  de  incentivo  financeiro  do 
"Estado" em áreas de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, tendo como 
premissa o princípio da economicidade, uma vez que a suplementação financeira de instituições 
privadas,  através  de  subvenção,  deve  visar  à  economia  de  recursos  públicos  desde  que  a  sua 
intervenção direta nessas áreas geraria maiores dispêndios.

Quanto  às  subvenções  econômicas,  visam à  cobertura  de  déficit  de  manutenção  das  empresas 
públicas, de natureza autárquica ou não, (entidades públicas da administração indireta) que devem 
estar  expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, dos Estados,  dos 
Municípios ou do Distrito Federal. Em caso do Governo pretender subvencionar financeiramente 
empresas com fins lucrativos deverá fazê-lo através de autorização expressa em lei especial.

b) Auxílios
Diferente  das  subvenções,  são  poucos  os  compêndios  e  normas  que  tratam  dos  auxílios, 
conceituando-os e definindo-os com clareza sua utilidade, importância, aplicação, reconhecimento e 
registro contábil,  chegando ao ponto de muitas vezes tratá-los como subvenções.  A própria Lei 
Federal nº  4.320/64 pouco conceitua esta  figura,  apesar  de classificá-la  no Plano de Contas  da 
Despesa  Públicas  –  grupo  Despesa  de  Capital  –  no  subgrupo  das  Transferências  de  Capital, 
incluindo-a também quando da conceituação desta última, na forma a seguir:

"Art.  12.  A  despesa  será  classificada  nas  seguintes  categorias  
econômicas:
(...)
§ 6º 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  especialmente  anterior,  bem  como  as  dotações  para  
amortização da dívida pública".

Da  interpretação  da  norma  acima,  constatamos  que  os  auxílios  representam  transferências  de 
recursos públicos que a administração realiza para entidades de direito público ou privado para fins 
de investimentos e inversões financeiras, ou seja, para a implementação de bens de capital. Para 
complementar  tal  conclusão,  vejamos  a  definição  que  a  lei  dá  para  investimentos  e  inversões 
financeiras em seu art. 12, §§ 4º e 5º:

"§  4º  Classificam-se  como  investimentos as  dotações  para  o 
planejamento  e  a  execução  de  obras,  inclusive  as  destinadas  à 
aquisição de  imóveis  considerados  necessários  à  realização destas  
últimas,  bem  como  para  os  programas  especiais  de  trabalho,  



aquisição  de  instalações,  equipamentos  e  material  permanente  e  
constituição ou aumento do capital  de empresas que não sejam de  
caráter comercial ou financeiro.
§  5º  Classificam-se  como  Inversões  Financeiras as  dotações 
destinadas a:
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;
II  -  aquisição de títulos representativos do capital  de empresas ou  
entidades de qualquer espécie,  já constituídas,  quando a operação  
não importe aumento do capital;
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que  
visem  a  objetivos  comerciais  ou  financeiros,  inclusive  operações  
bancárias ou de seguros".

A Secretaria  de Orçamento Federal  através  da Portaria  nº  05/99,  de 20/05/99,  conceituando os 
elementos  de  despesas  para  fins  de  composição  do  orçamento  público,  definiu  os  auxílios  do 
seguinte modo:

"42 – Auxílios
Despesas derivadas diretamente da Lei de Orçamento e destinadas a  
atender a despesas de investimento ou inversões financeiras de outras 
esfera de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos".

Economicamente Investimento é definido como gastos destinados a aumentar ou manter o estoque 
de capital. Este consiste das fábricas, instalações, máquinas, equipamentos e outros bens duráveis 
no processo de produção.  O estoque de capital  inclui  também habitações,  bem como estoques. 
Pode-se dizer ainda que investimento é um gasto que incrementa esses componentes do estoque de 
capital – inversões.

Conclusivamente, podemos definir que os auxílios são transferências utilizadas pela administração 
pública para promover investimento e inversões financeiras às entidades beneficiadas, sejam elas 
públicas ou privadas.

3.3. CONTABILIZAÇÃO DAS SUBVENÇÕES E DOS AUXÍLIOS
Uma das preocupações existentes no trato contábil das subvenções e auxílios, consiste em saber se 
essas  transferências  de  recursos  recebidas  pelas  pessoas  jurídicas  para  financiamento  de  suas 
atividades  normais  (manutenção,  custeio,  operações)  e/ou  para  a  realização  de  investimentos 
(adição  de  bens  ao  patrimônio),  devem  ou  não  integrar  a  receita  bruta  operacional  e  qual  o 
tratamento fiscal a que estão sujeitas.

A Secretaria da Receita Federal através do Parecer Normativo nº 002/78, de 10 de janeiro de 1978, 
procurando orientar as entidades beneficiadas com tais transferências, definiu os procedimentos a 
serem  seguidos  no  registro  contábil  e,  conseqüentemente,  o  tratamento  tributário  quanto  à 
incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Pessoas Jurídicas e à exclusão de rendimentos 
quando cabível. Com base nesta norma, traçaremos alguns comentários e críticas confrontando com 
o entendimento extraído dos princípios e normas que disciplinam a contabilidade pública.

De início, o parecer define que as subvenções que devem integrar a receita bruta operacional da 
pessoa jurídica beneficiária (Regulamento do Imposto de Renda, artigo 156, "d") são as destinadas 
ao  custeio  ou  operação,  não  alcançando  as  que  se  destinem,  especificamente,  à  realização  de 
investimentos.

A exclusão dos recursos destinados a investimentos têm duas hipóteses. 

A primeira,  considerando  que  a  Lei  Federal  nº  4.320/64  em  seu  art.  12,  §  2º,  classifica  as 
subvenções no grupo das Transferências Correntes da seguinte forma:



"§ 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para  
despesas às quais não correspondam contraprestação direta em bens  
ou serviços, inclusive para contribuições e  subvenções destinadas a 
atender  à  manutenção de  outras  entidades  de  direito  público  ou 
privado".

Os dois textos em destaque acima complementam-se, uma vez que de sua interpretação conclui-se 
que  tais  recursos  destinam-se  a  despesas  com  manutenção  (custeio  ou  operação)  ou  sem 
contraprestação  direta  em  bens,  excluindo-se,  assim,  os  gastos  com  investimentos  que 
compreendem, em termos gerais, a adição de um novo bem ao patrimônio da entidade beneficiada 
pela transferência, bem como para o órgão público repassador dos recursos.

A Segunda hipótese consiste no fato de que as subvenções  não devem ser usadas com fins de 
aplicação em investimentos, desde que a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 13, indica em seu 
plano  de  contas  os  "auxílios"  e  "contribuições"  como  sendo  o  instrumento  utilizado  para  as 
transferências  de  capital  destinados  a  investimentos  e  inversões  financeiras  no  patrimônio. 
Excluindo, desta forma, as subvenções como elemento de investimento.

O  que  acontece  na  prática  é  que  a  administração  pública,  erradamente,  vem  utilizando  as 
subvenções como forma de investimento em patrimônio de organizações sociais sem fins lucrativos 
e entidades públicas de direito privado, Sendo assim, o Parecer Normativo em questão, seguindo tal 
equivoco, utiliza a expressão "subvenção para investimento".

No  parecer  normativo  sob  comento,  são  definidas,  de  forma  mais  detalhada,  as  situações  de 
utilização de transferências de recursos e a classificação para fins de registro contábil e incidência 
tributária.

Excetuados os casos de empréstimos e de adiantamentos para aumento de capital, as transferências 
de recursos podem assumir as seguintes hipóteses:

1. Destinadas a cobrir déficits ou custear operações correntes (Subvenções);

2. Destinadas a programas especiais, com duas aplicações alternativas (subvenções ou 
auxílios):

1. custeio (subvenções);

2. investimentos (auxílios), que poderão:

a. permanecer no ativo da empresa;

b. ser entregues à pessoa que forneceu os recursos ou a uma outra pessoa de direito 
público;

1. Ser repassadas a outra empresa para aplicação:

a. sem qualquer retorno de bens, direitos ou capital, apenas suscetíveis de 
fiscalização (prestação de contas);

b. com retorno sob a forma de direito de propriedade sobre os investimentos 
realizados (transferência de bens construídos ou adquiridos).

O artigo 44, inciso IV, da Lei Federal nº 4.506(1), de 30 de novembro de 1964, reproduzido no 
artigo 155, letra "d", do RIR aprovado pelo Decreto Federal nº 76.186(2), de 02 setembro de 1975, 
estabelece  que  integram  a  receita  bruta  operacional  as  subvenções  correntes,  para  custeio  ou 
operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.

 

Com efeito, as subvenções mencionadas nos subitens 1 e 2.1, destinadas à cobertura de déficits ou a 
custeio de operações correntes, deverão integrar a receita bruta operacional da pessoa jurídica, por 
força do disposto no artigo 155, letra "d", do RIR/75, e as despesas necessárias à atividade da 



empresa serão dedutíveis na apuração do lucro sujeito a tributação.

Relativamente aos  recursos  recebidos a  título de  auxílios para  investimento,  poderão deixar  de 
integrar a receita operacional da empresa beneficiária, uma vez que o artigo 44, inciso IV, da Lei 
Federal nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, somente se refere às subvenções correntes para 
custeio ou operação como destinadas a compor a receita bruta operacional das pessoas jurídicas.

Há que se destacar, porém, algumas condições a serem observadas pelas empresas beneficiárias de 
auxílios para investimentos:

3.3.1. Auxílios para investimentos que devem permanecer no ativo da empresa
Nos casos em que a transferência de recurso recebida seja destinada à aplicação em bens ou direitos 
que devem permanecer no ativo da empresa, os recursos recebidos ou colocados à sua disposição 
deverão ser registrados como reserva de capital, que somente poderá ser utilizado para absorver 
prejuízos ou aumentar o capital social, não podendo, neste último caso, haver restituição de capital 
aos  sócios,  sob  pena  de  a  pessoa  jurídica  obrigar-se  a  recolher  impostos  sobre  a  importância 
distribuída.  As  quotas  de  depreciação,  amortização  ou  exaustão,  porventura  contabilizadas  e 
referentes aos bens ou direitos adquiridos com as transferências, serão dedutíveis na apuração do 
lucro real.

 

Contabilização
Caixa/Bancos Reserva de Capital

55.000,00    55.000,00

Tais  recursos  somente  poderão  ser  utilizados  para  absorverem prejuízos  ou  aumentar  o  capital 
social, não podendo, neste último caso, haver restituição de capital aos sócios, sob pena de a pessoa 
beneficiada obrigar-se a recolher o imposto sobre a importância distribuída.

3.3.2. Auxílios para a realização de investimento a ser entregue à pessoa jurídica que forneceu 
os recursos, ou a uma outra pessoa jurídica de direito público 

Nos  casos  em  que  a  transferência  recebida  seja  destinada  à  aplicação  em  obras  públicas  ou 
investimentos semelhantes, que não devam permanecer no ativo da pessoa jurídica que recebeu os 
recursos,  sendo  que  seus  demonstrativos  contábeis  devam  obedecer  aos  padrões  e  normas 
constantes da Lei Federal nº 6.404/76, esta poderá:

a) Contabilizar a contrapartida pelo recebimento dos recursos em conta do passivo exigível e os 
dispêndios efetuados em conta do ativo realizável, como aplicações em bens de terceiros; terminado 
o  empreendimento,  as  contas  ativas  e  passivas  seriam encerradas,  mediante  débito  à  conta  do 
passivo exigível e crédito do ativo realizável;

Contabilização
Pelo recebimento do recurso:

Caixa/Bancos Passivo Exigível

1) 55.000,00    1) 55.000,00

 

Pelo dispêndios efetuados:

Caixa/Bancos Bens de Terceiros



1) 55.000,00 2) 10.000,00  2) 10.000,00  

Pelo término do empreendimento e entrega do bem:

Bens de Terceiros Passivo Exigível

2) 10.000,00 3) 10.000,00  3) 10.000,00 2) 10.000,00

 

b) tratando-se de entidade cujos demonstrativos contábeis devam obedecer aos padrões e normas 
constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, contabilizar a transferência recebida 
como receita  e  as  aplicações  efetuadas  diretamente  em contas  de despesa,  hipótese  em que  as 
receitas e despesas assim escrituradas deverão ser excluídas na apuração dos resultados, para efeito 
de determinar o lucro sujeito à tributação.

Contabilização
c)  Entidades  cujo  registro  contábil  deva  obedecer  aos  padrões  e  normas  constantes  da  Lei  nº 
4.320/64, de 17/03/64 (Contabilidade Governamental)

Pelo recebimento do recurso - Lançamento no Sistema Orçamentário

Receita Arrecadada Receita Prevista 

1) 55.000,00   XXX,XX 1) 55.000,00

Pelo recebimento do recurso - Lançamento no Sistema Financeiro

Caixa/Bancos Receita Arrecadada Capital

1) 55.000,00    1) 55.000,00

Contas Interferências - Sistema Financeiro 

Para controle da aplicação dos recursos transferidos, geralmente, através de convênios abre-se conta 
no  passivo  financeiro  ou  permanente  que  será  baixada à  medida  que  os  recursos  forem sendo 
utilizados.

Transferência Financeira - Capital Recursos de Convênio a aplicar

1a) 55.000,00    1a) 55.000,00

Contas Interferências - Sistema Patrimonial

Mutação Patrimonial - REO* Transferência Patrimonial - Capital

1b) 55.000,00    1b) 55.000,00

(*) REO - Resultante da Execução Orçamentária
Pelos dispêndios efetuados:

Caixa/Bancos Bens de Terceiros

1) 55.000,00 2) 10.000,00  2) 10.000,00  



Pelo término do empreendimento e entrega do bem à administração pública:

Bens de Terceiros Passivo Exigível

2) 10.000,00 3) 10.000,00  3) 10.000,00 2) 10.000,00 

 

3.3.3. Recursos recebidos para serem repassados a outra pessoa jurídica
Na hipótese do recebimento de recursos a serem repassados a outra pessoa jurídica, para serem 
aplicados  em despesas  de custeio  (subvenções)  ou em investimentos  (auxílios),  a  empresa que 
recebe  os  recursos  e  os  repassa,  não  os  computará  como  receita  operacional,  devendo  a 
contrapartida  pelo  recebimento  ser  feita  em conta  do  passivo  exigível;  quando do  repasse  dos 
recursos a pessoa jurídica destinatária será debitada em conta do ativo realizável, encerrando-se 
ambas as contas quando da comprovação da aplicação de recursos.

Contabilização
Pelo recebimento do recurso:

Caixa/Bancos Passivo Exigível

1) 55.000,00    1) 55.000,00

Pelo repasse a pessoa jurídica destinatária final:

Caixa/Bancos Recursos Repassados a Terceiros

1) 55.000,00 2) 10.000,00  2) 10.000,00  

 

Pela prestação de contas da empresa beneficiada pelos recursos repassados:

Recursos Repassados a Terceiros Passivo Exigível

2) 10.000,00 3) 10.000,00  3) 10.000,00 2) 10.000,00 

 

Assinale-se que, em qualquer caso, se a transferência recebida for superior às aplicações realizadas, 
e se a diferença passar a pertencer à empresa, o valor dessa diferença deverá integrar a receita bruta 
operacional do período-base em que for concluído o empreendimento, sujeitando-se à tributação.

Contabilização
Pelo recebimento do recurso:

Caixa/Bancos Passivo Exigível – Convênios

1) 55.000,00    1) 55.000,00

 

Pelo repasse a pessoa jurídica destinatária final ou aplicação direta do recurso:

Caixa/Bancos Rec Rep. a Terceiros/Investimento



1) 55.000,00 2) 10.000,00  2) 10.000,00  

 

Pela prestação de contas da empresa beneficiada pelos recursos repassados:

Rec. Repassados a Terceiros Passivo Exigível

2) 10.000,00 3) 10.000,00  3) 10.000,00 3) 10.000,00

 

Outra  modalidade de  receita  de que se  beneficiam certas  pessoas  jurídicas,  em geral  empresas 
públicas, representada pelo recebimento de um percentual dos dividendos que cabem ao governo 
nos resultados de outras pessoas jurídicas, recursos esses não vinculados a aplicações específicas, 
enquadra-se nas normas do artigo 155, letra "d", do RIR/75, devendo, portanto, integrar a receita 
bruta operacional da empresa beneficiária para efeito de determinar o lucro sujeito à tributação.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO
 

Os recursos públicos alocados às organizações não-governamentais, encontra-se na necessidade de 
assegurar que sua utilização se faça em níveis de eficiência e eficácia à sua aplicação pelo Estado.

Atualmente, o Setor Público se defronta com novos desafios. O paradigma gerencial contemporâneo 
requer  formas  flexíveis  de  gestão,  descentralização  de  funções,  redesenho  de  estruturas  e 
criatividade de seus recursos humanos.

As técnicas de definição de políticas públicas praticadas pelos governos do Brasil, associados ao 
incentivo da participação de instituições não-governamentais, até aqui, nos três níveis de gestão, 
apesar de todo avanço tecnológico e da disponibilização da informação de forma globalizada, não 
atingiu um nível de satisfação na proporção nacional. Lacunas existem de entendimento quanto ao 
verdadeiro  papel  do  Estado e  dos  instrumentos  intelectuais  disponíveis  nos  grandes  centros  de 
decisões.

A ampliação de estrutura do Estado para a consecução de sua função encontra amparo na parceria 
com os entes não-governamentais. Isso não representa, como alguns pensam, o enfraquecimento do 
estado  pela  evocação  de  suas  funções,  mas  o  desenvolvimento  de  um  modelo  de  ação  com 
participação da sociedade organizada, representando um processo moderno de cooperação social. 
Essa  nova  visão  representa,  assim,  uma  redefinição  das  relações  entre  o  aparelho  estatal  e  a 
sociedade, com repercussão sobre a nova natureza e o modo de atuação do Estado moderno.

O Estado, ao construir um cenário incorporado em sua política pública, deve levar em conta as 
seguintes variáveis: econômicas, tecnológicas, político-legais, demográficas, geográficas, culturais 



e sociológicas.

A inserção  do  instrumento  dos  convênios  públicos  e  os  contratos  de  gestão  nesse  contexto, 
representa  a  forma  juridicamente  adequada  as  realidades  nacionais,  de  modo  a  atingir  níveis 
superiores de qualidade na prestação de serviços públicos, bem como de eficiência na utilização de 
recursos humanos, financeiros e materiais. Esses instrumentos jurídico do direito administrativos 
funcionam, assim, como forma de compatibilização das ações do Estado com participação ativa da 
sociedade organizada.

Os órgãos de controle,  incluindo os  Tribunais  de Contas,  não devem perder  de vista  o  efetivo 
atendimento do objeto no exame das prestações de contas dos recursos transferidos para o setor 
privado.  Se  é  certo  que  a  forma  e  os  meios  de  execução  são  fundamentais  para  assegurar  a 
regularidade na aplicação dos recursos e o atendimento aos princípios constitucionais norteadores 
da Administração Pública, também é fundamental que o objetivo pretendido com a destinação de 
recursos públicos para o setor privado seja engendrado para gerar desenvolvimento e benefícios 
mensuráveis à comunidade. Mais do que a preocupação meramente burocrática e documental, o 
controle deve estar voltado para a finalidade última de promoção do bem comum para a população.

Em  fim,  concluímos  que  o  usuário  dos  serviços  públicos  e  as  suas  necessidades  devem  ser 
colocados no centro das preocupações da administração, mas também, incorporando o cidadão e os 
entes não-governamentais representativo da coletividade como agentes participativos em suas ações 
constitucionais. O utilizador dos serviços públicos deve ser encarado como um verdadeiro cliente 
passivo e ativo, no sentido de que a relação administração/cidadão deve deixar de ser uma relação 
de subordinação para ser de parceria.
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Legislação
1. Decreto nº 20  , de 1/02/91: Estabelece critérios e condições para transferências de recursos 

financeiros do Tesouro Nacional mediante a celebração de convênios, por parte de órgãos 
federais da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações e dá outras 
providências. 

2. Decreto nº 93.872  , de 23/12/1986, do artº 48 ao 57: Dispõe sobre a unificação dos recursos 
de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras 
providências. 

3. Decreto nº 3639, de 23/10/2000   Da nova redação ao artigo 47 do Decreto 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, que dispõe sobre a Unificação dos Recursos de Caixa do Tesouro 

http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=DEC&secao=NJUILEGBRAS&numLei=000020&data=19910201&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe
http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=DEC&secao=NJUILEGBRAS&numLei=003639&data=20001023&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe
http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=DEC&secao=NJUILEGBRAS&numLei=093872&data=19861223&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe


Nacional. 

4. Instrução Normativa n  o   01/STN  , de 15/01/97: Disciplina a celebração de convênios de 
natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e 
dá outras providências. 
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